3 milliárd
FOrint
támOgatás

Fórum és
közmeghallgatás

a terület- és településfejlesztési Operatív Programon belül szerencs 3 milliárd forint értékben nyújtott be sikeres pályázatokat fejlesztésekre. (Cikkünk a 3. oldalon)

az önkormányzat munkájáról koncz Ferenc polgármester tájékoztatta az érdeklődőket szerencsen és
Ondon a közérdekű lakossági fórumokon. (Cikkünk a
4. oldalon)
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FellObbant az adventi kOszOrÚ lángja
Klub is. A reményt szimbolizáló második gyertyát december 10-én gyújtották meg. Az eseményen Kocsis Sándor római katolikus plébános beszélt a karácsony előtti időszakról, az örömteli várakozásról. Ezután a
Napsugár óvoda Százszorszép csoportjának énekes-táncos műsorát tekinthették meg az érdeklődők, amelyet a Bolyai János Katolikus Általános
Iskola tanulóinak éneke és szavalata követett a pedagógusokkal kiegészülve. A programon a Városi Nyugdíjas Klub is színpadra lépett, akik ünnepi versekkel készültek. Az esemény végén a szervezők süteményekkel,
és forró teával kedveskedtek a jelenlévőknek.

Szerencsen a Rákóczi-vár belső udvarán december 3-án tartották az első
adventi gyertyagyújtást. Az eseményen Csejoszki Szabolcs görögkatolikus
parókus osztotta meg ünnepi gondolatait. Beszédében elmondta, hogy
az advent időszaka jó alkalom arra, hogy felkészítsük szívünket az ünnepre. Ezt követően két óvodás gyermek segítségével meggyújtották az
első gyertyát az adventi koszorún. Az este további részében a Gyárkerti
Óvoda, Katica csoportja szórakoztatta a közönséget, valamint a Bocskai
István Katolikus Gimnázium diákjainak műsorát tekinthették meg az érdeklődők. Az eseményen közreműködött az Öreg a Nénikéd Nyugdíjas

emléktáblákat avattak
A reformáció 500. évfordulója
alkalmából állítottak emléktáblákat december 3-án a szerencsi
református templomban. Az
eseményen Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd leleplezték az Ekker Róbert szobrászművész által
készített Kálvin Jánost és Luther
Mártont ábrázoló domborműveket. Az alkotást Balázs Pál református lelkész áldotta meg. Az
emléktábla a Kiss Attila Alapítvány támogatásával készült el.

Új óra a
temPlOmban
Megszentelték a Kisboldogasszony római katolikus templom óráját december 8-án a szeplőtelen fogantatás ünnepén tartott szentmise keretében. Az eseményen Kocsis Sándor római katolikus plébános köszönetet mondott a város
vezetőségének az anyagi támogatásért. A szentmise a Bocskai István Katolikus Gimnázium ünnepi műsorával zárult.
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3 milliárd FOrint Pályázati
támOgatás érkezik szerenCsre
Játszóterek, ipari parkok, új épületek.
Felsorolni is nehéz, hogy a 2017-ben elnyert sikeres pályázatoknak köszönhetően milyen sok területen várhatóak
fejlesztések az elkövetkezendő időszakban. Szerencs Város Önkormányzata minden évben több városfejlesztési
pályázatot is benyújt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon
(TOP) belül. A 2014-2020 közötti időszakban eddig elnyert pályázati támogatás összege 3,152 milliárd forint.
Ez az összeg megközelítőleg Szerencs
éves költségvetése, melyet csak fejlesztésre tud majd fordítani a város.
A 2017. évi nyertes pályázatról Koncz Ferenc polgármester a november 30-ai közmeghallgatáson adott tájékoztatást. Elhangzott, hogy turisztikai fejlesztés, épületek energetikai korszerűsítése, iparterület fejlesztése, környezettudatos és
gazdaságélénkítő fejlesztések, integrált térségi
gyermekprogramok, és humán kapacitások fejlesztése szerepel a nyertes pályázatok között.
A Turisztikai fejlesztés a „Szerencsi Csokoládé
Hazájában” című pályázaton 362 millió forint
támogatásból a Rákóczi-vár színpadi infrastruktúrájának fejlesztése, a vár éttermi berendezésének megújítása, valamint Várkerti pihenőpark
és játszótér kialakítását tervezik. A Turisztikai
Központban csokoládé panoptikum létrehozása, valamint közösségi terek és parkolók létesítése szerepel. A beruházás várhatóan 2019-ben
fejeződik be.
395 millió forint jut az önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítésére Szerencsen. A Városi Tanuszoda, az Idősek Otthona és a Szerencsi Szakképző Iskola épületenergetikai fejlesztése szerepel a tervben. A Városi Tanuszoda
épületén jelenleg napelemek vannak. A pályázatból napkollektort terveznek felszerelni. A
megújuló energiaforrások alkalmazásával gazdaságosabban lehet majd felmelegíteni az
uszoda vizét. A tervezetben hőszigetelés és nyílászárók cseréje is szerepel.

Iparterület fejlesztésre 895,8 millió forint támogatást nyert a város. Ezt teljes egészében a volt
cukorgyár területének felújítására fordítják
majd. Tervben van csarnok és raktárépület kialakítása, portaszolgálat és biztonságtechnikai
fejlesztés, közművesítés, útépítés és kerítés létesítés. A cél, hogy új ipari-gazdasági telephelyeket alakítsanak ki vállalkozások számára.
A „Zöld Város” környezettudatos és gazdaságélénkítő fejlesztés keretében 499,5 millió forint
támogatás jut a piac épületének megújítására
és új parkolók kialakítására. Az egykori Petrikovits-házat renoválják majd és az épületben ifjúsági kávézó megnyitását tervezi az önkormányzat. A zöld-felület rekonstrukció keretében
rendbe teszik a Várkertet, játszótérrel és iskolakerttel bővítik. Megújítják a Szerencsi Szakképző Iskola előtti parkoló részt és újjáépítik a
Sallai utca járdáját. Ezen kívül új, felnőtt kondipark és futókör lesz a Béke utcán a gimnázium
körül.
Az „Út a jövőbe” – Integrált térségi gyermekprogramok a Szerencsi járásban, valamint Sóstófalva és Újcsanálos településeken című pályázaton 500 millió forint támogatásból tervezik
többek között a Gyerekesély iroda működtetését, prevenciós és szabadidős rendezvények létrehozását, munkaerő-piaci és közösségi részvételre felkészítő programokat, valamint hiányzó

szociális, gyermekjóléti, egészségügyi és pedagógiai célú szolgáltatások biztosítását. A program keretében öt éven keresztül tudnak majd
munkát biztosítani.
A humán kapacitások fejlesztése térségi szemléletben című projekt keretében 499,7 millió forint támogatás jut különböző tanfolyamokra és
hátrányos helyzetű gyerekek és tanulók támogatására, valamint iskolán kívüli programok
megvalósítására.
A további tervezett fejlesztések között szerepel
az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés biztosítása, melynek keretében tanfolyamokat, műhelyfoglalkozásokat, e-learning és
kompetenciafejlesztő tábort szeretnének megvalósítani.
A tervek között szerepel népi kézműves alkotóház kialakítása az „R” épületben, könyvtárfejlesztés és a Cukormúzeumban foglalkoztató terek létrehozása, külterületi utak, mezőgazdasági
utak stabilizálása Szerencsen. A Rákóczi úti Bolyai konyha közétkeztetési feladatainak ellátásához szükséges konyhai gépek, eszközök és berendezések beszerzése is szerepel a programban.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programon belül még elbírálásra várnak többek között iparterület, turizmus és közlekedésfejlesztéshez kapcsolódó pályázatok.
M. B.
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közmeghallgatás és Fórum
Szerencs Város Önkormányzatának képviselő- testülete november 29-én Ondon, a helyi óvoda tornatermében közérdekű fórumot, november 30-án pedig a szerencsi Rákóczivár színháztermében közmeghallgatást tartott. Mindkét
eseményen az önkormányzat munkájáról Koncz Ferenc polgármester tájékoztatta a jelenlévőket.
Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete közérdekű lakossági fórumot tartott november 29-én az ondi óvoda tornatermében. Az
eseményen Koncz Ferenc polgármester számolt be az önkormányzat éves
munkájáról, majd ezt követően a lakosság kapott lehetőséget arra, hogy
közérdekű problémákat, észrevételeket fogalmazzanak meg. Felvetődött
két újabb közlekedési tükör kihelyezésének a szükségessége a Petőfi, illetve a Jókai utcákra. Az egyik felszólaló a játszótér rossz állapotára hívta
fel a figyelmet, amely így nem tudja betölteni a funkcióját. Koncz Ferenc
polgármester tájékoztatást adott, hogy hamarosan indul a „Zöld Város”
elnevezésű program, aminek keretében kicserélik a játszótér elhasználódott és veszélyessé vált játékelemeit. A továbbiakban Danyi László képviselő felhívta a figyelmet az orvosi rendelő épületének rossz állapotára,
valamint elmondta, hogy a Görgey út felújítása is szükségessé vált.
November 30-án Szerencsen, a Rákóczi-vár színháztermében tartottak
közmeghallgatást. Koncz Ferenc polgármester az önkormányzat idei és
az elmúlt 7 évi munkájáról egységében adott tájékoztatást. A városvezető beszámolt a fejlesztésekről, átalakításokról. Elhangzott, hogy a közelmúltban fejezték be a Kossuth utca, Bakó utca felújítását, de a Lajos
köz és a Jókai utca, felújításán jelenleg is dolgoznak. A vízlevezetés miatt
a Jókai utcára tavasszal kerül új aszfaltréteg. Az önkormányzat kiemelt
figyelmet fordít a sportolókra, szakosztályokra. A Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen idén a betonelemekből álló nézőtérre kerültek székek. Megújult az Idősek Otthona konyhája, és a Simai tábor. A közmegahallgatáson
projektvezetők, befektetők tájékoztatták a jelenlévőket az új beruházásokról, üzemekről. Egy gyümölcslé feldolgozó üzemmel kapcsolatban elhangzott, hogy 3 üzemet létesítenek, melyben 100%-os gyümölcslevet
és zöldséglevet gyártanának, valamint gyümölcspürét készítenének. A
projektben 45 főt tudnának alkalmazni. Pazonyi Zoltán, a Gyémántkapu
Idősek Otthonának vezetője szintén új, munkahelyteremtő beruházásról

tájékoztatott. Az intézményük egy demens részleg és egy rehabilitációs
osztály kialakításával bővülne. Kovács Attila a Harangod Mag cégcsoport
képviseletében egy húsfeldolgozó üzemről számolt be, melynek munkálatai jövőre kezdődhetnek el. Halász Tamás, a Halász Produkt Kft. vezetője
elmondta, hogy az egykori cukorgyár területén cukrászüzemet terveznek
létrehozni. A projektben a fő irány a melegkonyha és pékség összekapcsolása lenne. Szaszák Péter, a Diagnosticum Zrt. képviseletében a Világörökségi kapuzatban létesített borlaboratóriumot mutatta be. Itt a bor
egyedi azonosítóját határozzák meg és elkészítik Magyarország bortérképét is. A tervek szerint 15 helyi és környékbeli fiatal dolgozik majd itt.
A közmeghallgatáson lakossági kérdésként fogalmazódott meg a Magyar
utca felújítása és a Szakmunkásképző iskola előtt lévő árok problémája.
A polgármester elmondta, hogy a Magyar utca felújításához önkormányzati forrás nem áll rendelkezésre és pályázat szükséges, mert az utca sokkal magasabban van az ott lévő házak udvarához képest, ezért az utcát
vissza kellene bontani és a közműveket lejjebb tenni. Egy másik felszólaló
az Előhegy utca problémáját vetette fel. Az utcában lévő vizesárok nem
vezeti el a csapadékot, így eső esetén a víz az út közepén folyik. A városvezető ígéretet tett a vízelvezetés megoldására. A közmeghallgatást
teljes egészében megtekinthetik a Szerencsi Hírek YouTube csatornáján.
M. B. – V. E. A.

várOsházi naPló
Rendkívüli testületi ülést tartottak december 6-án Szerencs város képviselői.
Az ülésen első napirendi pontként tárgyalták a 2018. évi közmunkaprogram
részleteit.
A képviselő-testületet dr. Vámosné Czili Adrienn, a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai osztályvezetője tájékoztatta. A beszámolóban elhangzott, hogy az önkormányzat
2018-ban is pályázatokat nyújt be a Belügyminisztérium felé, közfoglalkoztatási programok
indítására. Az előző évekhez képest jövőre alacsonyabb lesz a foglalkoztatási létszám. Szerencs jövőre maximum 199 főt tud majd foglalkoztatni. Ezen az éven városunk 270 főre nyújtott be pályázatot, de csak 180-190 fő dolgozik
közmunkásként. A különbözetet az adja, hogy
egyre többen tudnak elhelyezkedni a szabad

munkaerőpiacon, főként segédmunkásként.
Koncz Ferenc polgármester szerint a szerencsi
közmunkások értékes, gyakorlati tapasztalatokat tudnak szerezni az útfelújítások, kátyúzások, mezőgazdasági munkálatok során, amit később a munkaerőpiacon tudnak majd hasznosítani.
A 2018-as közmunkaprogram három fő részből
fog állni: mezőgazdasági munkálatok, közúthálózat-karbantartás, valamint helyi sajátosságok
szerepelnek a programban. Ezek összköltsége
302 millió forint, amiből mindössze csak 8 millió
forintot kell önerőből a városnak fizetni. Dr. Vámosné Czili Adrienn beszámolójában kiemelte,
hogy az idei mezőgazdasági termés kiemelkedően jól alakult, ezért ezt jövőre mindenképp
folytatni kívánják. A megtermelt zöldségekkel
továbbra is a helyi konyhákat látnák el. A program a parkok és zöldövezetek gondozását is

magába foglalja. A közúthálózati program a
belvárosi utak karbantartását jelenti. Fontos
megemlíteni, hogy itt nem teljes felújításról van
szó, hanem karbantartásról például kátyúzásról.
Ezek az utak az előzetes tervek szerint a Fecskésen a József Attila út, Andy Endre, Arany János, Kazinczy utca. Szerencs belterületén; Felsőkert, Előhegy, Hidegvölgy, Határőr, Laktanya,
Lipták János, Lipták köz, Szent Margit, Szent István, Kilián, Szegfű, Rózsa, Igló, Lőcse, Kolozsvár,
Bethlen Gábor utcákat érinti. Ond sem marad
ki a programból: a Jókai és a Petőfi utca áll a
tervezetben. A helyi sajátosságokra épülő program a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft-nél
a betonemelek további gyártását jelenti, valamint a szerencsi és ondi ravatalozók felújítását.
A rendkívüli testületi ülés teljes anyaga megtekinthető a Szerencsi Hírek YouTube csatornáján.
N. I.
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karáCsOnyi gOndOlatOk
Kocsis Sándor,
római katolikus plébános:

„A világ fejedelme” (Lk 2,1-14)
A karácsonyi evangéliumok közül az éjféli misén felolvasott közli
igazán Jézus születését. A többi Evangélium már más nézőpontból beszél róla: a
János evangélium bevezetése, a híres prológus például a világtörténelem, az üdvtörténet szempontjából elemzi ezt
az eseményt.
A szükségszálláson megszületett gyermeket a
„pásztorok” veszik körül, akik a maguk korában
nem örvendtek olyan idilli, kedvesen jó hírnévnek, mint a bibliai történetben. Az egyszerű,
esetenként durva, kegyetlen emberek nem
csak a farkassal és az oroszlánnal szálltak
szembe nyájuk védelmében, hanem egymással
is, sőt, kegyetlen farkastörvények szerint intézték ügyeiket. De itt a jászol mellett megszelídülnek.
Lukács evangéliumában Jézus jászola előtt hajtott térdet a pásztor, Máté evangéliumában pedig leborultak a napkeleti bölcsek, csak Heródes képtelen hódolni a Szeretetnek.
Mert mindannyian szeretetet koldulunk, és
minden emberi kapcsolat legnagyobb keresztje
szeretet hiánya. A Szent család látszólag szegény, de valójában gazdag, a leggazdagabb
család a világon. Mária, József és Jézus ugyanis
mindvégig megőrizte a szeretetet, nem csak
egymás iránt, hanem egymás küldetése iránt
is. Isten és az ember közti dráma, valamint az
emberek közötti drámák is azzal kezdődnek,
hogy a szeretetkapcsolat megtörik vagy beszennyeződik, és lehetetlennek tűnik a „helyreállítása”.
Isten előtt azért maradt magára az ember, mert
a bűnnel megrontotta a Teremtővel való viszonyát. A bűnben megromlott ember nehezen
tud hangot találni az Istennel. Akkor is nehezen, ha Isten várja ezt a hangot. A bűnbánatra,
a bűn beismerésre csak az képes, aki nagyon
szeret. Jobban szereti a kapcsolatát Istennel,
mint a saját bűnét. Talán ezért könnyebb elérzékenyülni, bűnbánatot tartani egy gyermek
előtt, mint egy felnőtt előtt. Az utóbbi ugyan
is mindig riválisunk, de a gyermek kiszolgáltatott nekünk. Könnyebben vallunk neki.
Szoktuk mondani, hogy sok aranyos gyermekből lesz a kiállhatatlan és utálatos felnőtt. Arra
viszont, aki felnőttként is megmarad tisztának,
azt mondjuk: gyermeteg lélek, vagy gyermekien tiszta ember.
Jézus ebben az értelemben megmaradt mind

végig gyermekien tiszta embernek, és képes
volt ilyen tisztaságot teremteni maga körül.
Amerre csak megfordult, vádak nélkül is világossá vált környezetében a bűn és az erény. A
vele kapcsolatba került tanítványok másként
kezdtek látni. Jézus gyermeki egyszerűséggel
vette magára a halált is. Mert szerette övéit,
mind végig szerette őket. Jézus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk, pedig az
igazért is alig hal meg valaki.
Jézus születésének történetét lehetetlen elmesélni anélkül, hogy el ne helyeznénk magunkat
ebben a történetben. Aki el akarja rontani a
karácsonyát, az kívülállóként meséli el ezt a
történetet, kételkedve abba is, hogy egyáltalán
megtörtént. Van, aki fájdalmasan meséli el ezt
a történetet, utálja a karácsonyt, mert ilyenkor
érzi leginkább, hogy ki van zárva Isten országából, a szeretet országából, mert képtelen
szeretni. Van, aki meghatódottan, szégyenlősen meséli el ezt a történetet, mert tudja, le
fogja leplezni a történet az ő szeretetét is, felszínre hozza rejtett érzelmeit. Talán nem is baj,
ha karácsonykor a betlehemi jászolnál kiderül,
a szívünk mélyén mégiscsak ahhoz tartozunk,
aki szeretetével megváltotta és meg változtatta a világot.
Ezekkel a gondolatokkal Boldog Karácsonyt és Áldott Újévet kívánok, minden
kedves olvasónak.

Balázs Pál,
református lelkész:

Pál apostol írja a korinthusi
gyülekezetnek: „mert
ismeritek a mi Urunk
Jézus Krisztus kegyelmét; hogy gazdag létére szegénnyé lett értetek, hogy ti az ő szegénysége által meggazdagodjatok.” Egyszer egy király beszélgetett egy
pásztorral, és azt kérdezte tőle: Mit csinál az Isten? Azt mondta a pásztor: Jöjj, cseréljünk ruhát, légy te pásztor, és én leszek a király. Ez lehetetlen, mondta a király. Látod - mondta a
pásztor - ezt teszi az Isten! Ruhát cserélt velünk. Felvette magára a mi testünket, életünket. Nagyon találó volt a pásztornak ez a példázata. Isten azt tette, amit mi sohasem tudnánk megtenni. Jézus maga önként zárta be
magát abba a szűkösségbe és szegénységbe,
amit az emberlét jelentett. Neki angyalok szolgáltak, tizenkét sereg angyalt kérhetett volna
az Atyától, de Jézus lemondott ezekről. Úgy
ment Keresztelő Jánoshoz megkeresztelkedni,
mint egy a bűnösök közül. Két gonosztevő kö-

zött feszítették meg. Testét és vérét értünk adta. Ez Krisztus szegénysége.
Jézus az életét adta át nekünk. Felvehetjük
életét, mint egy új ruhát. Azt a tágas, gazdag,
isteni életet adta át, ami az övé volt. „A lelkemet teszem ki érte” szoktuk mondani, amikor
szeretnénk valakinek sokat adni. Aztán rájövünk, hogy nem tudjuk ezt megtenni. De, ami
embereknél lehetetlen, az lehetséges Istennél.
Jézus gazdagságát, mivel ezt értünk levetette,
nekünk adta, szívünkbe rejtette és boldoggá
tett benne minket.
Hogyan lehet ezt megköszönni? Amikor ezeket
a szavakat írta Pál, akkor a jeruzsálemi gyülekezetnek gyűjtött. Kért a korinthusiaktól Jézus
királyi adományára hivatkozva. Jézus ajándékára ugyanis egyetlen módon lehet válaszolni:
továbbadni. „Légy a másik ember Krisztusa!”
Ez a karácsony következménye a mindennapokban. Életünk igazi értelme nem abban van,
amit megszereztünk, hanem abban, amit másoknak adtunk. Ez nem kivételes keresztyének
lehetősége, hanem mindenkié, aki Krisztus gazdagságából él.
Áldott karácsonyt kívánok!

Csejoszki Szabolcs,
görögkatolikus parókus:

Krisztus születik, hogy
elesett képmását, az
embert felemelje!
A szentírás első lapjain olvassuk a teremtéstörténet elbeszélését. Az Isten szeretetből,
saját képmására alkotja
meg az embert, de a bűnbeesés után megsérül
az Isten és az ember, valamint az ember és ember közötti viszony. Mindannyian tudjuk,hogy
ismerjük a jót, de sokszor mégis a rosszat teszszük,vagy a közöttünk, bennünk élő Istent nagyon távolinak érezzük magunktól. Karácsonykor a közénk születő Isten fia azért jön, hogy
megüzenje a világnak, hogy nem feledkezik
meg az emberről. Emberré lesz azért, hogy az
Ő képmását, az embert szeretetével megújítsa.
Az évek folyamán egyre inkább megerősödök,
hogy ez a képmás a családban, vagy egy közösségben lesz teljessé, így tisztul ki igazán.
Karácsony közeledtével engedjük, hogy az Istengyermek ránk mosolyogjon a jászol egyszerűségéből. Őszinte szívvel, jó akarattal, és megbocsájtó szemmel tekintsünk mi is a mi „betlehemi jászlunk” lakóira, családjainkra, egyházainkra, városunk kisebb-nagyobb közösségeinkre, hiszen a feladat mindannyiunk számára
ugyanaz: igazi Isten KÉPMÁSSÁ lenni.
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Felkészültek a télre
Felkészültek a télre a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. szakemberei és
munkagépei. A cégnél már minden
szükséges előkészületi munkálatot elvégeztek. A só- és homokkészletet feltöltötték, a gépek pedig átestek a
szükséges karbantartási munkálatokon. A gépkezelők már csak a riasztásra várnak.
A Városgazda telephelyén mind a hat munkagép készen áll a bevetésre. A négy nagy traktor
feladata lesz az utak tisztítása, a két kisebb gép
pedig a járdákat fogja takarítani. A négy nagy
gép között van az az új New Holland traktor is,
ami nagy segítséget jelent majd a hó eltakarításában. A cégnél már megkezdték a 24 órás
ügyeletet, ami azt jelenti, hogy a traktorok a riasztástól számítva, perceken belül az utakat járják. Erre nagy szükség van, hiszen a januárban
hirtelen leesett hatalmas mennyiségű hó, nagyon sok kellemetlenséget okozott a városlakók életében. Az ügyeletnek köszönhetően a
hókotrók szinte azonnal megkezdték a takarítást. Akkor az összefogás példaértékű volt,
több helyi cég és vállalkozás is kölcsön adta
munkagépeit a városnak. A traktorok egész nap
az utakat járták, ennek ellenére a városlakók
közül sokan türelmetlenek voltak.
– A lakosok azt várják tőlünk, hogy a hóesés
megkezdésekor, a gépekkel perceken belül mindenhol ottlegyünk. Hiába van hat munkagépünk, de ezt nem tudjuk megtenni. Gyakorlatilag két-három óra kell ahhoz, hogy végig érjünk
a belterületi utakon, és ez csak egy nyomsáv letakarítását jelenti. Nem tudunk
egyszerre ugyanúgy ott
lenni a legkisebb forgalomú útnál, mint a főutakon – mondta el
érdeklődésünkre Tóth
István a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.
igazgatója (fotónkon).
A Városgazda hókotrói ütemterv alapján vonulnak ki és takarítják az utakat. A gépek először
a frekventált, belvárosi területeket veszik célba,
majd fokozatosan haladnak a külső kertvárosi
régiók felé. A munkát tovább nehezíti és késlelteti az, hogy a Városgazda az állami közútkezelő helyett is dolgozik.
– Sokan nem tudják, hogy a városban négy állami közút van, melyet a közútkezelőnek kellene
takarítani. Viszont sajnálatos módon Szerencs
az összes közeli üzemigazgatóság végén található. A miskolci üzemigazgatósághoz tartozik
a 37-es átkelési szakasz. A szikszói üzemigazgatósághoz tartozik a Rákóczi út és a „Prügyi
út”. Sátoraljaújhelyhez pedig a Dobó Katica út.

Mire ezekből az említett városokból a munkagép ideér Szerencsre, addigra mi a Városgazda
gépeivel elvégeztük helyettük a munkát – tette
hozzá Tóth István.
A Városgazda szakemberei és munkagépei tehát erőn felül teljesítenek. A munkagépek egy

utcát sem fognak kihagyni Szerencsen, csak
időbe telik mire a hókotrók odaérnek majd.
A Városgazda az új New Holland traktorral felvértezve idén még hatékonyabban tudja majd
takarítani a város utcáit.
N. I.
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nyílt naP a gimnáziumban
Nyílt napot tartottak
december 5-én a Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban.
A pályaválasztás előtt
álló nyolcadikosokat
Gál András igazgató
tájékoztatta az intézményről és a képzésekről. A nyílt napon a
nyolcadikos tanulók
betekinthettek az intézmény egy-egy tanítási órájába, és a kikapcsolódási lehetőségekről, valamint a felsőoktatási intézményekbe történő továbbtanulásról is kaptak új információkat.

az év tehetséges
intézménye a rákóCzi
A Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti Iskola a 2016/17-es tanév Tehetséges Intézménye lett.
A Felső-magyarországi Tehetség Tanács hagyományt teremtve 2017 májusában pályázatot hirdetett
az év tehetséges intézménye cím eléréséért. Iskolánk is benyújtotta pályázatát. A bíráló bizottság
értékelési szempontjai között szerepelt: verseny eredmények szintjei és
száma, nyelvvizsgát tett tanulók száma, az intézményben működő képességterületek száma, akkreditált
kiváló tehetségpontként való működés, a tehetségműhelyekben folyó
hatékony, színvonalas munka, az intézményi tehetségtanácsadás mikéntje, a tehetséggondozás területén tanúsítvánnyal rendelkező kollégák száma.
Intézményünk a tehetségterületen
nemzetközi tapasztalatokkal, illetve
hazai partnerségi együttműködésekben is megerősödött az utóbbi években. A bíráló bizottság tagjai a Tehetség Tanács által kidolgozott pontrendszer alapján döntöttek a díj odaítélésében. A 2016/17-es tanév Tehetséges Intézménye címet októberben vehette át Ráczné Váradi Éva
igazgatónő a tehetséggondozás területén végzett szakmai munkánk elismeréseként.
Derda Péterné igazgatóhelyettes,
tehetségkoordinátor

különdíj a
PrózamOndó
versenyen
A Gárdonyi Géza megyei prózamondó versenyen eredményesen szerepelt a Bolyai János
Katolikus Általános Iskola első osztályos tanulója, Jámbor Noel, akit a zsűri különdíjban
részesített.
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Földrajzversenyen előkelő helyezés a
széPészeti versenyen
a gimnazisták
A miskolci Diósgyőri Gimnázium, a Miskolci Egyetemmel és a miskolci Herman Ottó Múzeummal közösen szervezett „Vaskobak” megyei geológiai
vetélkedőt. Az első írásbeli forduló eredményei alapján a 2017. december
2-án, szombati napon megrendezett szóbeli döntőbe jutott a Bocskai István Katolikus Gimnázium csapata, ahol bizonyíthatták felkészültségüket
a természetföldrajz, illetve az ásvány- és kőzettan területein. A Bocskai
István Katolikus Gimnázium csapata szoros versenyben végül, mindösszesen egyetlen versenyponttal lemaradva az előkelő megyei második helyezést érte el. A csapat tagjai: Tóth-Szőke Patrik 11. H, valamint Bárdos Flóra
és Bogoly Levente 11. A osztályos tanulók voltak. Felkészítő tanáruk Jancsovszki Máté, a Gimnázium történelem – földrajz szakos tanára volt.

A Székesfehérvári Szakképzési Centrum a szépészeti ágazatban tanulóknak
országos fodrász és kozmetikus versenyt szervezett november 25-én, Árpád-Kupa hagyományteremtő szakmai versenyként.
A versenyre 18 szakképzési centrumból 140 tanuló nevezett, 6 kategóriában: klasszikus férfi frizura szárítás, Marcell vízhullám készítése, fonással,
szövéssel készített alkalmi frizura, extrém konty készítése, esküvői smink
kezdő tanulóknak, Halloween make-up figurális festés, részleges testfestés.
A verseny témája – melyet a frizurák és sminkek készítésénél figyelembe
kellett venni – a Halloween volt.
A Szerencsi Szakképzési Centrumot a Szerencsi Műszaki és Szolgáltatási
Szakgimnázium és Szakközépiskola tanulói képviselték. A diákok maximális
fegyelemmel, odafigyeléssel és igazi versenyszellemmel fogtak neki a megmérettetésnek. Szakoktatójuk, Kormos Zsuzsanna szerint a verseny inspirálta a tanulókat, akik igyekeztek a legjobbat kihozni magukból. Klasszikus
férfi frizura szárításában az előkelő 3. helyezést érte el tagiskolánk tanulója,
Szabó Zita. A szakmai verseny megrendezése, a versenyen való részvétel
kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy oktató és tanítványai is lássák, hol
tart a szakma, milyen felkészültséggel rendelkeznek a többi iskola tanulói.
A megmérettetés nagy tapasztalattal szolgál a további versenyekre való
felkészüléshez.

szülők-nevelők
bálja a rákóCziban
November 25-én tartották meg a hagyományosan minden évben megrendezett Szülők- Nevelők Bálját a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában. Az eseményen Ráczné Váradi Éva igazgató köszöntötte a
megjelent közel 400 vendéget és elmondta, hogy a bál bevételét a vizes- Balról jobbra: Katona Zsuzsanna, Farkas Ágnes Zsófia, Csobádi Dalma,
Kovács Enikő főigazgató, Szabó Zita, Kormos Zsuzsanna felkészítő tanár,
blokkok és az iskola étkezőjének felújítására fordítják majd. Az intézmény- Németh Barbara és Kicsi Georgina.
vezető köszönetet mondott minden iskolát támogató személynek és vállalkozásnak, majd külön háláját fejezte ki az önkormányzat képviselői felé,
akik egyhavi tiszteletdíjukkal járulnak hozzá a tanintézmény korszerűsítéséhez.

karáCsOnyi vásár

A Bolyai János Katolikus Általános Iskola tanulói a városi adventi gyertyagyújtások alkalmával karácsonyi vásárt tartanak az általuk készített ajándéktárgyakból. Az iskola a bevételt jótékonysági célokra és a gyerekek karácsonyi ajándékaira fordítja majd.
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szeretet és adOmányOzás
advent jegyében
A Szerencsi Tankerületi Központ négy járásban (Encs, Szikszó,
Tokaj és Szerencs) tanuló, hátrányos helyzetű tehetséges diákok támogatását célozta meg a második alkalommal rendezett jótékonysági báljának bevételével, ugyanakkor segítik
az idei esztendőben tragikus buszbalesetet szenvedett és súlyos sérülésekkel kórházba szállított fiatal rendőrnőt.
A szombati eseményen Koncz Ferenc szerencsi polgármester üdvözölte
a megjelenteket és adott hangot azoknak az eredményeknek, amelyeket
a tankerületi központ könyvelhet el az eltelt néhány évet illetően. Koncz
Ferenc megjegyezte, az intézmény országos hírnevet szerzett a sikereinek
köszönhetően. Szabó Árpád tankerületi igazgató a táncos est konkrét
céljaira világított rá köszöntőjében, majd Fülöp Attila egyházi-, nemzetiségi-, és civil kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, és Krucsainé
Herter Anikó kulturális kapcsolatokért és fejlesztésekért felelős helyettes
államtitkár gratulált a tankerületi központ eredményeihez, a jótékonysági
bál megvalósításához.
A későbbiekben átadásra kerültek az egyenként százezer forintos támogatások, a jeles vendégektől illetve a tankerületi igazgatótól Tóbis Gergely
(Bekecs), Paranai Laura (Encs), Bukovenszki Liza (Taktaharkány), Zima Valter (Encs), Hegedűs Tímea (Halmaj), Borai Norbert (Taktakenéz), Porubszki
Zsuzsanna Dóra (Tokaj) örülhetett megérdemelt jutalmának, Koncz Ferenc a szerencsi Muhi Mátét részesítette különdíjas elismerésben.
Fila Tímea, az októberben balesetet szenvedett rendőrhölgy sajnos nem
vehetett részt az eseményen, jelenleg is kórházi ápolásra szorul. A támogatást édesanyja vette át a helyszínen -, tolmácsolva gyermekének
üzenetét, miszerint igyekszik meggyógyulni, életét továbbra is ezen a pályán szeretné folytatni, élethivatásának tekinti a szolgálatot és a védést.

Azt est további részében a szórakoztatás, a szórakozás kapta a főszerepet, remek műsorral lépett a közönség elé a Szerencsi Tankerületi Központ Művészeti Csoportja, a szerencsi Hajnali Néptáncegyüttes, Takács
Ervin Bence Kazinczy-díjas versmondó, Zsédenyi Adrienn „Zséda” többszörös Fonogram- és EMeRTon-díjas énekes előadóművész, valamint Kovács Máté-Makai Zsuzsa (senior 1 latin-magyar bajnok) és Kiss MihályFarkas Mónika (senior 2 latin-magyar bajnok) táncosok.
A programot megtisztelte jelenlétével Török Dezső, a B.-A.-Z. Megyei
Önkormányzat elnöke, továbbá települések polgármesterei, egyházak
képviselői, tanintézmények vezetői.
SfL

szeretetüket sütötték
a Piskóták közé
A Szerencsi Rászorultakért Alapítvány minden évben a karácsonyi ünnepkörhöz köti azt a jótékonysági céllal szervezett tortasütő versenyt,
amelynek végeredményei a város idősek otthonaiban élőket, az ondi és
fecskési városrész idősek klubjainak tagjait örvendeztetik meg. A Rákóczi-vár Színháztermében felvonultatott tortaköltemények megnyitóján
Koncz Ferenc polgármester jegyezte meg, hogy négy évvel ezelőtt, ami-

kor a megmérettetés ötletével megkeresték a szervezők, nem igazán jósolt nagy jövőt a folytatásnak, ám tévedett. Kiderült, nagyon sok szervezet, cég, magánember hajlandó időt szakítani arra, hogy örömöt szerezzen az ünnepek előtt az arra rászorulóknak, egy tortasütő versenyen
való részvételen keresztül is.
Dr. Korondi Klára a Szerencsi Rászorultakért Alapítvány elnöke arról adott
tájékoztatást, hogy az immár hagyománnyá vált verseny ötletgazdája
Koncz Ferenc polgármester felesége volt, aki egy ugyancsak jótékony célokat szolgáló, „Arany fakanál” elnevezésű főzőversenyen álmodta meg
a torták vetélkedőjét, egyfajta örömszerzés gyanánt -, a szeretet ünnepe
előtt. A zsűrizésre huszonnégy csapat juttatta el süteményeit, a bírálók
a Bolyai János Katolikus Általános Iskola betlehemi jelenetet ábrázoló
tortájának adták az első helyet, a másodikat a Nyárutó Nyugdíjas Klub,
a harmadikat a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai
kapták. Az eredményhirdetésen három különdíj is született, a legkreatívabb alkotás a Szerencsi Óvoda és Bölcsődéé volt, különdíjat kapott a
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet a legművészibb, végül a legháziasabb tortáért a Református Közösség. Az értékelés
alatt a Bolyai János Katolikus Általános Iskola, a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola, a Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai,
a Szikra Tánciskola növendékei szórakoztatták a csapatokat, meglepetés
műsort adott az Ongai Hagyományőrző Néptánccsoport.
SfL
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„határOzOtt Céllal kell élni,
még akkOr is, ha elkeseredsz”
Naszrai Gyula ma már nyugdíjas építészmérnök, de aktív évei után jelenleg kőműveseket és festőket tanít egy alapítványi
iskolában. Részt vett a szerencsi Munkás Szent József templom építésében és két Építőipari Nívódíjat kapott élete során.
A szerencsi református közösség egyik presbiteri tisztségét tölti be, és tagja az Öreg a Nénikéd Nyugdíjas klubnak.
Életszemlélete és pozitív hozzáállása sokak számára példaként szolgálhat.

Naszrai Gyula Ároktőn született, és ott is töltötte a gyermekkorát. – A Tisza tőlünk 50-100 méterre folyt, ott éltem 14 éves koromig. 11 évesen
még nem tudtam, hogy mi is leszek, milyen
szakmát válasszak. Az apám az építőiparba járt
dolgozni. Ők építették a Miskolci Egyetemet,
meg az LKM-et (Lenin Kohászati Művek) és sokat beszéltek az építőiparról. Kisgyerekként szerettem a felnőttek körül lenni és hallgatni beszélgetésüket. Egyszer apám megkérdezte, hogy
mi akarsz lenni? Azt mondtam: építésvezető. Így
indultam az építészet felé. Miskolcra kerültem,
ott kezdtem meg az Ybl Miklós Technikumot. A
családban hárman voltunk testvérek. A középső
öcsém építész technikus végzettséget szerzett,
a másik öcsém gépszerelő lett. Én meg mérnök
lettem. – meséli Naszrai Gyula.
Miután megszerezte a technikusi oklevelet az
Állami Építőipari Vállalatnál kezdett el dolgozni.
– Részt vettem a Tiszai Vegyi Kombinát építésében, aztán a Hejőcsabai Cementgyár és a Kazincbarcikai PVC gyár építésén is dolgoztam. Ennél a cégnél 13 évet húztam le, mint technikus.
Közben elvégeztem az út és – hídépítési technikumot a Kós Károly Építőipari Szakképzőben.
Két technikusi végzettséggel 30 évesen mentem
a BVM-be (Beton Vasbeton Művek) dolgozni. Lehetőségem adódott arra, hogy főiskolán tanuljak. Debrecenbe kerültem az Ybl Miklós Főiskolára, és ekkor már csoportvezető voltam a BVM
miskolci gyárában – folytatja Naszrai Gyula, aki
hozzátette, hogy nagyon szerette a munkáját.

– A cég a magyar építőipar vezető vállalata volt.
Nagyon sok új dolgot kaptunk és rengeteg újításom született. Voltam kiváló újító, legtöbb újítást beadó, valamint háromszor alkotó ifjúsági
pályázatot is elnyertem – folytatja Naszrai Gyula.
1973-ban Miskolcon nősült meg. Eleinte a belvárosban, később az Avason laktak első feleségével. Két gyermeke született, de aztán elváltak és
új családot alapított. – Most lesz a 30 éves házassági évfordulónk. A feleségem lett az akkor
épülő szerencsi Rákóczi iskola igazgatója és az
építésvezetővel jöttek termékekért, melyet mi
gyártottuk. Így ismerkedtünk meg. Amikor újra
család vett körül nagyon boldog voltam, és megszületett a harmadik gyermekem is. Újra tudtam
alkotni. Szerencsen kezdtünk építkezni és ’91ben költöztünk be. Rájöttem, hogy nekem a kisvárosi környezet kell. Város, de nem vesznek el
benne az emberek, szinte mindenki ismeri a másikat. Életterem a kisváros – mondja.
A rendszerváltás után megszűnt az állása a
BVM-ben. – Akkor ijedtem meg életemben először, hogy nincs munkám, és nem kapok fizetést
a hónap végén. Aztán jött egy telefonhívás a
Kós Károly Építőipari Szakközépiskolából, hogy
vezessek egy tanfolyamot, mivel nekem volt kőműves szakmám és gyakorlatom is. Aztán Szerencsen a Prizma Kft.-nél dolgoztam ’93-tól ’99ig, de éreztem, hogy valami hiányzik. Korábban
gyárakat építettem és nagy munkákon dolgoztam. Itt nem volt olyan, mint előtte, hogy egy

nagy üzemet építettem fel, vagy egy csarnokot
megcsináltam. Úgy döntöttem, hogy továbbállok és 1999-ben pályáztam egy pesti fejvadász
céghez. Itt elnyertem egy három évig tartó munkát Záhonyban, úgyhogy ingáznom kellett, majd
tovább pályáztam. Egy-egy projekten dolgoztam, utána mindig menni kellett máshova, folyamatosan jelentkeztem új munkára – meséli.
A 2000-es években Naszrai Gyula két Nívódíjat
kapott. – Építésvezetőként kaptam a díjat, de
ezt közösen értük el úgy, hogy az embereket
össze kellett fogni, egyfajta menedzsernek lenni.
Úgy vélem, hogy a legtöbb építkezésemet megfelelő minőségben adtam át, kettő ért el Nívó
díjat. Ez volt az építészmérnök életem csúcspontja – mondja.
Nyugdíjba vonulásakor kisvállalkozók pályázataihoz tervezett csarnokot, raktárépületet és
150-160 lakást is megtervezett. – A munkámban
az alkotást szerettem a legjobban. A mi feladatunk egy alkotómunka, mint ahogy a szobrász
is alkot. Azt szerettem benne, hogy az az épület,
amit felépítettünk ott lesz 50-100 évig is. Hozzányúlnak, felújítják, de nem bontják el. Örülök,
hogy létrehozok valamit egy papíron lévő tervből. Sajnos ez a szakma manapság kevésbé népszerű, nem sokan jutnak el addig, hogy szakmunkás bizonyítványt szereznek. A fiatalokat
nem izgatja a szakma, nem olyanok, mint mi
voltunk – tette hozzá Naszrai Gyula.
A vallás is meghatározó szerepet játszik az életében. Másodszorra választották presbiternek a
szerencsi református egyházközösségben.
– Édesapámnak a nagybátyja a református egyháznál kurátor volt. Jártam templomba, hittan
órára és 13 évesen konfirmáltam. Ami gyermekkorban rögződik az emberben, azok megmaradnak egész életében. A vallásosság ünnepélyességet és belső megnyugvást adott nekem. Amit
a Teremtő rád terhel azt meg kell csinálni, de ki
kell tartani. Határozott céllal kell élni, még akkor
is, ha elkeseredsz. Ilyen típus vagyok én. A pozitív gondolkodás pozitív energiát hoz. Így éltem
és így is élek. Az élet mindig ad az embernek.
Mindenkinek van nehézsége, amivel meg kell
küzdeni, de küzdeni kell. A sorsommal elégedett
vagyok, boldog házasságban élek, jól érzem magam. Örülök, hogy ilyen családom van. Az az
életcélom, hogy szeretni kell az embert. Legyen
bármi hibája, de mindenkiben van valami, amit
úgy kell elfogadni, ahogy van –
M. B.
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KÖZÉRDEKŰ

közérdekŰ inFOrmáCiók

állásajánlatOk

szerencsi Polgármesteri hivatal

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen informatikai technikust, tehergépkocsi vezetőt (betonmixer),
takarítónőt 2fő (közfoglalkoztatás), könyvelőt, Tállyán felszolgálót, pultost és szakácsot alkalmaznának. Tiszalúcon nyomdász,
műanyag feldolgozó gépkezelő, raktári kisegítő, anyagmozgató,
irodai asszisztens, Bodrogkeresztúrban kertészeti gazdabolti eladót, Prügyön bútoripari gépkezelőt (lapszabász, élzáró, sorozatfúró) és gépkocsivezető ( 7,5 tonna alatt) munkakörben van lehetőség elhelyezkedni. Változó foglalkoztatási hely alapján hegesztőt, lakatost, festőt, mázolót, tapétázót keresnek. Tel.: 47/361909.
Tervezett képzések: óvodai dajka, szakács és szociális dolgozó
végzettség megszerzésére nyílik lehetőség.

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig, szerda:
8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14 órától, legközelebb december 18-án. Nyiri Tibor alpolgármester: minden
hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb december 21-én.
Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig. A fogadóórák általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202-es számon.

szerencsi járási hivatal, kormányablak

Szerencs, Rákóczi út 89. Tel: (47) 795-248, (47) 795-246, (47) 795-240
(porta). Ügyfélfogadás: hétfő: 7–17 óráig, kedd–péntek 8–18 óráig.

szerencsi járási hivatal és gyámhivatal

Szerencs, Rákóczi út 63. Tel: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.
Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.

ügyeletes gyógyszertárak

December 11-17.: Alba Gyógyszertár, december 18-24.: Tesco Gyógyszertár, december 25-31.: Centrum Gyógyszertár, január 1-7.: Oroszlán Patika,
január 8-14.: Alba Gyógyszertár, január 15-21.: Tesco Gyógyszertár.

szerencsi hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340–6089

ünnePi miserend a szerenCsi
és Ondi temPlOmOkban
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

December 24. vasárnap
17 óra: Szentmise (Kisboldogasszony templom)
24 óra: Szentmise (Munkás Szent József templom)
December 25. hétfő
9.30 óra: Szentmise (Munkás Szent József templom)
17 óra: Szentmise (Kisboldogasszony templom)
December 26. kedd
9.30 óra: Szentmise (Munkás Szent József templom)
17 óra: Szentmise (Kisboldogasszony templom)

GÖRÖGKATOLIKUS TEMPLOM

December 16. szombat
16 óra: Karácsonyi lelki nap és Szent Liturgia
December 17. vasárnap
8.30 óra: Istentisztelet, 9 óra: Szent Liturgia
December 24. vasárnap
20 óra: Karácsonyi pásztorjáték, 20.15 óra: Ünnepi Szent Liturgia
December 25. hétfő
8.30 óra: Istentisztelet, 9 óra: Ünnepi Szent Liturgia
December 26. kedd
8.30 óra: Istentisztelet, 9 óra: Ünnepi Szent Liturgia
December 27. szerda
8.30 óra: Istentisztelet, 9 óra: Ünnepi Szent Liturgia
December 31. vasárnap
9 óra: év végi hálaadó liturgia
2018. január 1. hétfő
8.30 óra: Istentisztelet, 9 óra: Ünnepi Szent Liturgia

REFORMÁTUS TEMPLOM

December 24. vasárnap
14.30 óra: Istentisztelet – ondi templom
16 óra: Istentisztelet – szerencsi templom
December 25. hétfő
10 óra: Istentisztelet – szerencsi templom
16 óra: Istentisztelet – ondi templom
December 26. kedd
10 óra: Istentisztelet – szerencsi templom
16 óra: Istentisztelet – ondi templom
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a hét gyógynövénye: a szegFŰszeg
A szegfűszeg fája egy, a
mirtuszfélék családjába
tartozó örökzöld növény,
melynek mi rendszerint
már csak szárított bimbójával találkozunk. Története időszámításunk előttre nyúlik vissza. Kínai feljegyzések szerint már a Han-dinasztia korszakában szagtalanításra, a lehelet frissítésére
használták. A Római Birodalom területén arab
kereskedők közvetítésével terjedt el. Ez a fűszer
akkoriban különösen érkékes cikknek számított,
hiszen csak az indonéziai „Szegfűszeg-szigeteken” (Molukka) termesztették. Fáját féltve őrizték, halálbüntetést ígérve mindazoknak, akik
megpróbálják határokon kívülre csempészni a
szó szerint aranyat érő növényt. A szegfűszeg
gyógyászati felhasználása szintén nem új keletű
és igen széles spektrumot ölel fel. A szárított rügy
nagyjából 20%-át kitevő eugenol olaj baktérium,
gomba és vírusölő tulajdonságainak hála a szegfűszeget rengeteg nyavalyára alkalmazták az évszázadok során és használják mind a mai napig.

Fertőtlenítenek, fájdalmat csillapítanak, emésztést serkentenek vele, ezen kívül többféle köptetőnek és görcsoldó krémnek is alapanyaga. A
szegfűszeget elődeink leggyakrabban emésztésük helyreállítására használták, valamint a fogászati beavatkozásoknál mint fertőtlenítőszert, helyi érzéstelenítést és fájdalomcsökkentőt. A különböző betegségek orvoslásán túl a szegfűszeg
távol tartja a rovarokat, épp ezért érdemes narancsba szurkálni, és ezt tartani az étkezőasztalon. A fűszer nem csak elősegíti az emésztést,
hanem a hasmenést és a hányingert is meg lehet
vele akadályozni. A különböző megbetegedések
mellett a járványok megfékezésénél is nagy szerepe volt, a híres velencei pestisdoktorok is tettek

szegfűszeget a maszkjukban lévő fűszerkeverékbe. Fűszerként leggyakrabban egészben, de néha
őrölt formában is használjuk. A sütemények,
édességek, kompótok és gyümölcsös ételek mellett a szegfűszeg nagyon jól illik a szárnyasokhoz.
A húsok pácolásához érdemes használni, illetve
sütéskor a hasüregben elhelyezett néhány szem
szegfűszeg is kellemesen illatossá és ízessé teszi
a húst. A húsokon kívül zöldségekhez is adható.
A sütőtöknek kifejezetten jól áll a szegfűszeg, sőt
igen sok fűszerkeveréknek is alapanyaga. Ételek
mellett az italokban is nagyon jól használható .
A forralt bor egyik alapfűszere, de különböző likőröknek és teakeverékeknek is alapeleme.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A mezei zsurló szárából 1-2 kávéskanálnyit 25 percig főzünk. A beküldők közül Kosárkó Zoltán, 3900 Szerencs, Gyár út 5. szám alatti olvasónk a
Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló
utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mire használták a szegfűszeget a
kínai feljegyzések szerint? Megfejtéseiket 2018. január 5-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá:
Egészségünkért.

ünnePi étkezési tiPPek tiltásOk nélkül
Vanília, fahéj, narancshéj, mák, dió, gyömbér,
szegfűszeg, citrom, sáfrány, ánizs, csokoládé
és fenyőillat. Reméljük, ezek hallatán mindenkinek a varázslatos ünnep, a karácsony, a közös, hangulatos étkezések jutnak eszébe, nem
pedig a gyomorrontás, a böjt és a diétázás. Az
egészséges táplálkozásba is beépíthetők a
magyaros ételek, a mértékletes alkoholfogyasztás, hiszen nincs tiltott étel vagy élelmiszer, csak kerülendő mennyiségek. Ehhez hozzátartozik az is, hogy ünnepek alkalmával sem
felejtjük el a napi többszöri zöldség- és gyümölcsfogyasztást, a megfelelő mennyiségű és
minőségű folyadékbevitelt, a friss levegőn lehetőleg napi rendszerességgel végzett testmozgást. Egy kis odafigyeléssel nagyon sokat
tehetünk azért, hogy az ünnepek alatt ne szaladjanak fel ránk plusz kilók, de azért az asztalra kerülő finomságokat se kelljen megvonni
magunktól. Az a legfontosabb, hogy ne rúgjuk
fel teljesen a helyes táplálkozási szabályokat
és figyeljünk oda a megfelelő folyadékbevitelre is, ami hangsúlyosan nem az alkoholos italokból származik – tanácsolja a Gyere® Program szakmai vezetője, a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége.

Ne adjuk fel
a napi többszöri étkezést!

Ne szűkítsük le a napi étkezéseink számát egy
nagyra a több kisebb helyett, a lehető legjobb,
ha 4-5-ször étkezünk egy nap. Ha egész nap

semmit nem eszünk és kiéhezetten látunk neki
a nagy karácsonyi ebédnek vagy a szilveszteri
vacsorának, egészen biztosan jóval több kalóriát veszünk magunkhoz, mintha előtte nem
hagytunk volna ki étkezéseket. Különösen érdemes odafigyelni az ünnepek alatt is a reggelire, ez semmiképp ne maradjon el!

Kisebb tányér, kisebb adag!

Az étkezés ünnepi jellegét ne az adja meg,
hogy mértéktelenül eszünk, és nagy adagokat
fogyasztunk! Inkább mindenből egy keveset
vegyünk és a hatalmas tányérok helyett kisebbekkel terítsük meg az ünnepi asztalt.

Az egészséges ételeknek is van
kalóriatartalma!

Ne feledjük, az egészséges ételeknek, például
az olajos magvaknak, aszalt gyümölcsöknek is
van kalóriatartalma, sokszor nem is kevés,
azokat se fogyasszuk korlátlanul!

Együnk halat!

Próbáljuk meg lassan a zsíros húsféléket hallal
helyettesíteni. Erre nincs is jobb alkalom, mint
a karácsony, hiszen ilyenkor sok helyen hagyományosan halétel kerül az ünnepi asztalra. A
baj az, hogy sok családban szinte ez az egyetlen eset, amikor az év során halat esznek, miközben hetente legalább egyszer kéne fogyasztani. Pedig a halat nagyon változatosan
el lehet készíteni, érdemes kísérletezni, példá-

ul azzal, hogy sütőben sütjük baconszalonnával betekerve, zöldségekkel egyben sütve,
vagy előre egy időre bepácoljuk, hűtőben állni
hagyjuk, majd teflonedényben kisütjük. Párolt
zöldségkörettel és rizzsel tálalva ízletes és
nem utolsó sorban egészséges ételt kapunk.

Nem kell lemondani az édességről, de legyünk okosak!

Édességeknél válasszunk olyan receptet, amelyek sok gyümölcsöt tartalmaznak, akár aszalt
formában is. A napi étkezések számába pedig
az is beleszámít, ha egy-egy szaloncukrot vagy
egy szelet süteményt bekapunk!

Együnk lassabban!

Ha ráérősen eszünk, megrágjuk az ételt, nemcsak az ízeket élvezhetjük jobban, de nagy valószínűséggel kevesebb kalóriát is juttatunk a
szervezetünkbe.

A társaság nem jár együtt
kalóriabevitellel!

A szeretteinkkel való együttlét, a baráti beszélgetések önmagukban is kellemessé és
meghitté teszik az ünnepet, nem kell állandóan enni közben. Ha pedig egy séta, korizás
vagy hógolyózás erejéig kimozdulunk otthonról, akkor energia-egyensúlyunk megtartásáért
is teszünk, hiszen a mozgással kalóriát égetünk el.
Kellemes ünnepi készülődést kívánunk!
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KRÓNIKA

mikulás járt szerenCsen
Télapó járta a város oktatási-nevelési intézményeit december 6-án. Az óvodások és az alsó tagozatos diákok énekekkel, versekkel és
táncokkal várták a Télapót. A református iskolában Mikulás napi futást rendeztek, a gimnáziumban pedig a kilencedikes diákok bemutatkozója és pecúravatója zajlott ezen a napon.

gyöngyökre
lelni
A szerencsi Jeney András: Gyöngyökre lelni című könyvének bemutatóját tartották meg november 28-án a Rákóczi-vár Lovagtermében.
Az eseményen Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a közel 100 fős közönséget, majd
Zsoldos Árpád, az Irodalmi Rádió vezetője beszélgetett a szerzővel. Jeney András a cím választás kapcsán elmondta, hogy a gyöngyök a
bennünk rejlő tehetséget jelképezik. A most
megjelent kötet részben válogatás verseket
tartalmaz, de új szerzemények is megtalálhatóak benne.
V. E. A.

kiállítás
A Zempléni Rajztanárok Alkotó Köre november 24-én tartotta a 40. nyári
alkotótáborban készült művek kiállításának megnyitóját. A Szerencsi Mozaik című tárlatot Nyiri Tibor alpolgármester nyitotta meg, aki a művészet
fontosságáról beszélt, valamint köszönetet mondott azoknak a művészeknek, akik Szerencs nevezetességeit vetették vászonra. Az eseményen beszédet mondott H. Németh
Katalin grafikusművész is, aki a művészet folytonos változását emelte ki,
és azt, hogy egy-egy alkotás által teljesen más távlatból láthatjuk városunkat. A kiállítás december 15-ig tekinthető meg a Rákóczi-vár árkádos
termében.
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Lakossági

té
a p ró h i rd e

INGATLAN

Szerencs központjában 46 m2-es
társasházi lakás eladó. Érd.: 47/363097. (20-1)
Ondon a 4524, 4525, 4526 Hr. számú földek eladók 2 ha területtel. Érdeklődni a 47/340-096 telefonszámon. (120-2)
Szerencsen lakó-pihenő övezetben panorámás családi ház parkosított kerttel és garázzsal eladó.
Érd.: 20/348-9548. (20-05)
Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel eladó egy folyamatosan rendben tartott, felújított
4 szoba+nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (20-03)
Szerencs zöldövezeti részén a, Kölcsey utcában kertes 100 m2-es családi ház szép kilátással tulajdonostól eladó. Érd.: 30/294-8816. (20-2)
Mádi összkomfortos családi ház és
kéménybe köthető üzembiztos gázkazán olcsón eladó. Érd.: 47/348558. (20)
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VEGYES

600-as kisipari szalagfűrész és egy
kisipari asztali körfűrész eladó. Érd.:
70/245-3687.
Köszönet: Köszönetet mondunk
mindazoknak akik Demkó Tibor temetésén megjelentek.

16 SZERENCSI

hírek

HIRDETÉS

SZERENCSI

SPORT

hírek

17

diadalmaskOdtak
a szerenCsi asztaliteniszezők
A Miskolci DVTK III. csapatát fogadta hazai pályán a Szerencs VSE asztalitenisz gárdája december 3-án. A 8. forduló nagyarányú szerencsi győzelemmel ért véget. Köllő András szakosztályvezető szerint Lehoczki Gábor asztaliteniszező ezen a mérkőzésen erőn felül teljesített. Macsuga
József, Korály Tibor és Stadler Tamás három-három mérkőzéssel járult
hozzá a nagyarányú győzelemhez. A Macsuga – Stadler kettős, a tőlük
megszokott módon, ismét diadalmaskodott a páros mérkőzések során.
A végeredmény Szerencs VSE – Miskolci DVTK III. 14 – 4. Az újonckorú
Köllő Ábel december 2-án és 3-án Budapesten vett részt a TOP 24-ek elnevezésű bajnokságon. Ezen a tornán a 22. helyen végzett, habár elmondása szerint, tudása alapján végezhetett volna előrébb is – adott tájékoztatást Köllő András szakosztályvezető.

győztek a kOsarasOk
A Szerencs VSE felnőtt férfi kosárlabda csapata
hazai pályán fogadta a Sátoraljaújhely együttesét november 30-án. A Hunyadi Sportcsarnokban megrendezett mérkőzésen 92-81-re győztek a szerencsiek. A hazai csapat már az első
negyedben megszerezte a vezetést, ekkor az állás 23-11 volt. Az utolsó negyedben szoros küzdelemben fej-fej mellett haladtak a csapatok,
végül a szerencsi együttes tudott győzelmet
aratni. Következő mérkőzésünket idegenben Tiszaújváros ellen játszottuk.
M. B

sÚlyemelő
hírek
tŰzOltó kuPa
Idén második alkalommal rendezték meg a
Szerencsi Mikulás Kupa
elnevezésű kispályás
labdarúgó tornát december 2-án a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban. Az eseményen öt
katasztrófavédelmi kirendeltség csapata
vett részt: Kazincbarcika, Encs, Tiszaújváros,
Sátoraljaújhely, valamint Szerencs labdarúgói mérték össze erejüket a kétszer tíz perces
mérkőzések során.
V. E. A.

A Szerencs VSE Súlyemelő szakosztálya több
versenyen is részt vett az elmúlt időszakban,
ahol szép eredményeket értek el a sportolók.
November 4-én Tini Országos Bajnokságot
rendeztek Kisbéren. Eredmények: Horváth
Dzsenifer 2. hely 36 kg scs., Csorba Lili Hanna
2. hely 53 kg scs., Fábián Léna 3. hely. Kölyök
fiú: Irhás Kevin 3. hely 40 kg scs., Morvai Zalán 2. hely 45 kg scs., Dobi Csaba Kristóf
1.hely 50 kg scs. Fiú korcsoport: Horváth Szebasztián 9. hely 40 kg scs., Morvai Balázs 6.
hely 45 kg scs.
A Felnőtt Országos Bajnokságon is képviseltették magukat a szerencsiek Budapesten. Az
ötödik helyezést érte el Vasas Péter 250 kgos összteljesítménnyel, hetedik lett Gáspár
Pál Dávid 235 kg összteljesítménnyel, 105 kg
Bárány Gergő 270 kg összteljesítménnyel.
December 16-án újabb megmérettetés vár a
súlyemelőkre Tégláson a Hajdú Kupán, mely
az év utolsó versenye lesz – tájékoztatott Fekete Diána edző.
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keresztrejtvény
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 11. Vizek partján növő nyírfaféle, kedvelt bútor alapanyag (Alnus toum). 12. „A” pázsit! 13. Folyami átkelőhely. 14. Tetők szélei nélkül! 15. Megyeverés középen! 16. Strázsa. 17. Afuz …: szőlőfajta. 18. Kör alakú. 20. Vénák közepe! 22. Kezesség fele! 23.
Nyargal. 26. Névnap páros számú betűi! 28. Mi több, mégpedig.
29. Tapsifülese. 30. Balsors istennője. 32. Nedű fele! 33. Autógarázs fele! 36. Gyeplő (tájszó). 37. Mintegy 4,5 milliárd éve
alakult ki. 38. -…, -be. 39. Peru autójele. 40. Táplálkozik. 41.
Fejszőrzet, séró. 42. Pikrinsav, robbanóanyag. 43. Szétszed,
nyit. 44. A föld felé. 45. A megfejtés második, befejező
része.
FÜGGŐLEGES: 1. Házassági szándékkal udvarló férfi. 2. Kis
szürke rágcsáló (Mus musculus). 3. … Nyikolajevics Tolsztoj
(1828-1910) orosz író. 4. Laurencium vegyjele. 5. Ezen a dolgon,
erről a dologról. 6. Délelőtti filmvetítés. 7. Sine anno rövidítése.
8. Eldöntésre, elintézésre váró jogi kérdések. 9. Vállalkozásból,
adásvételből származó tiszta haszon. 10. Versenyen való indulás szándékát bejelentő. 19. Oroszlán; románul. 21. -…, -én.
23. Örömét, tetszését, lelkesedését fejezi ki. 24. Szülő(k) közvetlen leszármazottja. 25. Tolat azonos hangzású betűi! 27.
Csermelynél nagyobb, folyónál kisebb folyóvíz. 31. …rius: a
szentháromság tanait elvető, csak egyszemélyű Istent elismerő
protestáns felekezet híve. 35. Elkészülni, vigyázz, …! 37. Van
ilyen gabona, barack is. 38. Pénzintézet. 40. Egyiptom hivatalos
nevének rövidítése. 41. Haza. 43. Bór és urán vegyjele.
Előző rejtvényünk megfejtése: December az úton szánkóval szalad, karácsonyi kedvvel kincset osztogat. Megfejtőnk csokoládé csomagot
nyert: Pógyor Zsigmond, 3900 Szerencs, Bakó út. 14. A fenti rejtvény megfejtését 2018. január 5-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 (2017. december 15. – 2018. január 12.)
kos: iii. 21. – iv. 20.

Oroszlán: vii. 23. – viii. 23.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

Érzelmes, párkapcsolat és társad után
vágyó hangulatod a szerelmet támogatja, pláne,
ha mindezt nem a türelmetlenség, a kiszámíthatatlanság, s a hisztik szegélyezik. Oly színes a
palettád, hogy most ebbe minden belefér.

Tüzes energiádat, lendületedet, könynyen elveheti egy csalódás élménye, ahol a várt,
téged éltető tapsvihar elmaradása okozza talán
a legnagyobb fájdalmat, aminek a feldolgozása
egy oroszlánkirálynak nem is olyan egyszerű.

Ne csodálkozz, ha bizonytalannak érzed magad, ha a „ködben” nem mindent látsz
tisztán! Netán valami miatt nagyon csalódott
vagy, akár még sírni is van kedved, pedig ez
nem jellemző rád!

Az érzelmekről, a szerelemről, párodról szól minden, oda is teszed magad,
legyen ez a konyhában, a hálóban vagy épp az
ajándékok készítésében, vásárlásában. Szerelmed, szeretteid inspirálnak.

Oly tökéletes vagy, hogy nincs, akit ne
hódítanál meg, legyen eddig ismeretlen
vagy régen együtt élt párod! Egyszerre vagy tüzes és érzelmes, szabad és hűséges, s mindemellett nagyon szerelmes is.

Ha hódolóid nem hagynak, állandóan
találkozni akarnak veled, add meg magad, úgyis most beszélős kedvedben vagy, pedig egyáltalán nem jellemző rád a szószátyárság.

Hiába vagy tele lendülettel, szabadságvággyal, az új felfedezésének igényével, mely a szerelemre is vonatkozik, egy
mélyről fakadó megnyugvás, hűség, összetartozás iránti igény is benned van – talán az ünnepek hangulata miatt.

Szenvedélyes érzelmeidnek sugárzása
szépségeddel, mosolyoddal együtt
bombaként hat a másik nemre, nem is kell az
ünnepeket egyedül töltened! Csacsogásod
mindezt a vonzalmat csak növeli, még akkor is,
hogy amit mondasz, annak a fele mese.

Belső harmóniád, a magadban levő
egyensúly szerelmi életedre is kihat.
Nem rohansz, nem kapkodsz, nem lázadsz, akár
még esküvőben, eljegyzésben is gondolkozhatsz, pedig a szabadságodnál nagyobb kincset
el sem tudsz képzelni.

Szerelmes, érzelmes hangulatod a
már meglévő, ha még egyedül vagy, a
vágyott szerelemnek is kedvez. El sem tudod
képzelni életedet társ nélkül, de most van benned egy szabadság utáni igény is, ami miatt
nem félsz az egyedülléttől.

Minden kívánságodat - a szerelemmel kapcsolatosakat is - az angyalok segítik, csak meg kell tudnod fogalmazni, hogy
mit szeretnél. Álmaidat elmondva, s a hosszú
listát látva könnyen rájöhetsz, hogy mindent
nem kérhetsz.

Hited mindennél hatalmasabb, tudod,
érzed, hogy nincs olyan dolog, amit meg
ne tudnál teremteni, amit ha kérsz, angyalaid
ne hoznának. S ez így is van! Mondd ki, írd le
kívánságaidat a szerelmet illetően is - legyen ez
egy új kapcsolat, avagy a régi.

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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