folyTaTódik a
gyere program
az eddigi pozitív eredmények után az idei tanévben is folytatódik a gyermekek egészsége program
szerencsen. a város két
általános iskolájának 700
tanulója vehet majd részt
a programban (5. oldal)
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TámogaTás
fiaTaloknak
és időseknek
az önkormányzat ebben
az évben is pályázatot hirdetett az első lakáshoz jutók támogatására és segíti a városban élő idős lakókat. (Cikkünk a 3. oldalon olvasható)
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szüleTésnapi köszönTések
Szerencs város életében hagyomány, hogy az önkormányzat felköszönti a 90. életévüket betöltő lakosokat
születésnapjuk alkalmából.
Kovács Gábornét (jobb oldali fotónkon) 105. születésnapján köszöntötték szeptember 7-én a Gyémántkapu Idősek Otthonában. Az ünnepeltnek Nyiri Tibor polgármester adta át az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot, mely a szép korú polgáraink iránti tiszteletet
hivatott kifejezni. Margitka néni 1913-ban született Bekecsen. Élete nagy
részében háztartásbeliként dolgozott, de a mezőgazdaságban, a földeken is sokat tevékenykedett.

Az idős hölgynek két gyermeke, két unokája és 5 dédunokája született.
Margitka néni 105 évesen is rendkívül jó szellemi frissességnek örvend.
Szeptember 9-én Kovács Imrét (bal oldali fotónkon) otthonában köszöntötték 90. születésnapja alkalmából. Az eseményen a családtagok mellett
jelen volt Nyiri Tibor polgármester is, aki gratulált az ünnepeltnek, majd
átadta a város ajándékait és a miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot. Imre bácsi 1928-ban született Monokon. Kezdetben Ondon és Bekecsen tanított, majd Szerencsre költözött családjával és itt dolgozott tanítóként. Imre bácsi kedvenc időtöltése a keresztrejtvényfejtés.
F. D.

selyemvarázs
állampolgársági
a rákóCzi-várban
esküTéTel
Dr. Heiszman Gézáné Zarándi Katalin (fotónkon)
munkáiból nyílt kiállítás szeptember 11-én a Rákóczi-vár Árkádos termében. Az eseményen dr. Gál
András köszöntötte a megjelenteket, majd Nyiri Tibor polgármester nyitotta meg a tárlatot. A selyemfestőművész elmondta, hogy néhány évvel ezelőtt ismerkedett meg ezzel a képzőművészeti technikával és általában tájképeket fest, de a mindennapokból is előszeretettel merít inspirációt. A megnyitón közreműködtek a Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai, valamint Ringer István.
V. E. A.

Állampolgársági esküt tett a gyergyószentmiklósi Barabás Róbert szeptember 11-én a Rákóczi-vár Lovagtermében.
Az ünnepélyes fogadalomtételt követően Nyiri Tibor, Szerencs város polgármestere gratulált és örömét fejezte ki, hogy újra egy erdélyi fiatal gyarapítja a magyar lakosok számát.
Barabás Róbert elmondta, hogy számára rendkívül fontos volt ez az esemény, hiszen a magyar állampolgárság megszerzésével könnyebb elhelyezkednie egy hazai munkahelyen. A fiatalember gyermekkorától kezdve
állatokkal foglakozik, így magyar földön is ezt szeretné folytatni. F. D.
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TámogaTás fiaTaloknak és időseknek
Szerencs város önkormányzata ebben az évben is pályázatot hirdetett az első lakáshoz jutók
támogatására és mindent megtesz annak érdekében, hogy segítse a városban élő szépkorú
lakókat. Nyiri Tibor polgármestert kérdeztük a témával kapcsolatban.
Az idén rekordszámú jelentkező volt az első lakáshoz jutók támogatására, így
az önkormányzat megemelt összegű támogatással, összesen 3,6 millió forinttal tudja támogatni a városban letelepedni kívánó fiatalokat.
A Képviselő-testület 2018 márciusában fogadta
el az új rendeletet az első lakáshoz jutók támogatásáról. A határozat annyiban módosult, hogy
mivel a családalapítás, az építkezés, a lakásvásárlás -a fiatal felnőttek életstílusának változása
miatt - kitolódott, ezért a korábbi 35 év alatti
életkort 40 évre emelte fel a testület. A feltételek között szerepelt még, hogy legalább 3 éve
állandó szerencsi lakóhellyel rendelkezzenek a
jelentkezők, vagy egy éve folyamatos szerencsi
munkaviszonyuk legyen, mert így ugyanúgy jogosultak a támogatásra.
– Eredetileg 2 millió forint volt a kitűzött keretösszeg, de olyan sokan jelentkeztek, hogy a
Képviselő- testület átértékelte és megemelte az
eredeti összeget 3,6 millió forintra. Ezzel is azt
hangsúlyozzuk, hogy kiemelten fontos nekünk
a fiatalok Szerencsen való letelepedése és építkezése. 40 pár jelentkezett és a költségvetés
módosításával a tervezett 10 helyett 20 fiatalt
részesítettünk támogatásban. Pályázónként
200 ezer forint vissza nem térítendő támogatást nyújtunk. A beérkezett pályázatokról a
pénzügyi bizottság előzetes véleménye után a
Képviselő-testület döntött – mondta Nyiri Tibor
polgármester.
– Mi lehet az oka, hogy idén ilyen kimagaslóan sokan jelentkeztek?
– Nyilván közrejátszik a rendelet módosítása is,
hiszen sokan 35-38 év körül jutnak el oda, hogy
saját lakást tudnak venni, vagy építeni. Természetesen mi annak örülünk, ha a fiataljaink a
városban képzelik el a jövőjüket és itt marad-

nak. Továbbra is felhívnám a figyelmet, hogy
még mindig lehet ingyen telkekre pályázni a
Bocskai utcában, ami egy újabb támogatási formája az önkormányzatnak.

Támogatják az időseket is

Pár nap múlva beköszönt az október, ami az
idősek hónapja. Az ENSZ közgyűlése 1991-ben
október 1-jét az idősek világnapjává nyilvánította. Szerencs Város Önkormányzata többféle
módon támogatja a településen élő idős embereket.
– Átvettük és fenntartjuk az Idősek Otthonát,
mellyel segítjük a Szerencsen és környékén élő
elesett embereket. Ez nem csak az Otthonban
lakó 200 ellátott miatt lényeges, hanem azért
is, mert az ott alkalmazott közel 100 dolgozónak ezzel munkát tudunk biztosítani. A városban több nyugdíjas klub működik. Szeretnénk
azt, hogy az emberek társadalmi élete a nyugdíjba vonulás után se szakadjon meg. Ezzel szerencsére sokan élnek, és természetesen a jövőben is támogatni kívánjuk a nyugdíjas egyesületeket, klubokat. Minden ősz folyamán Erzsébet-utalványt adományozunk saját bevételeink
terhére annak, aki ezt igényli. A Képviselő-testület 2014. szeptemberében tartott ülésén döntött arról, hogy az idősek felé fennálló tiszteletüket támogatás formájában is szimbolizálni kívánja. Az idősek világnapja alkalmából nyújtott
támogatásra az a személy jogosult, aki szerencsi vagy ondi lakos és betöltötte a 60. életévét.
A támogatás évente egy alkalommal, szeptember hónapban igényelhető. Ezt Erzsébet- utalvány formájában nyújtja az önkormányzat személyenként 5.000 Ft értékben.
Elsősorban az idősekre voltunk tekintettel, amikor eltöröltük a kommunális adót, és nem is tervezzük visszaállítani. Évről évre megrendezzük

az Aranyfakanál főzőversenyt az Idősek Otthona
udvarán, hogy egy kis vidámságot csempészszünk a szociális intézmény lakóinak életébe.
Az idősek napja alkalmából minden évben műsorral köszöntjük a városban élőket. Erre a rendezvényre szeretettel invitálok minden Szerencsen és Ondon élő szépkorú hölgyet és urat.
A hagyományokhoz híven műsorral és ajándékkal kedveskedünk, de a legfontosabb a gesztus,
hogy nem felejtjük el kifejezni a tiszteletünket.
Természetesen úgy gondoljuk, hogy egész évben
oda kell figyelnünk a szépkorúakra, nyugdíjasokra – mondta Nyiri Tibor polgármester.
M. B.

munkálaTok
a városban

Az elmúlt héten újramarták az aszfaltburkolatot
a Jókai utcában és megtörtént a vízaknák kiigazítása, a közművek rekonstruálása is az érinett útszakaszon. A jövőhét elején kezdetét veszi az aszfaltozás. Mint ahogy arról korábban
beszámoltunk, a Jókai utca felújítása a közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt később kezdődhetett el. Az új városvezetés azonban mindenképpen fontosnak tartja, hogy minél hamarabb elkészüljön, ezért jelentős mértékben saját
erőből pár napon belül befejezi a felújítást.
A Kossuth utca jobb oldali járdájának térkövezése is folytatódott az elmúlt napokban. Előreláthatólag az ősz folyamán ez is elkészül.
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Javában TarT a szüreT
TokaJ-HegyalJán

A napsütéses időjárás miatt idén a szokásosnál hamarabb kezdődött meg
a szüret Tokaj-Hegyalján. A gazdák örülhetnek, hiszen a meleg és csapa-

dékos májusnak köszönhetően kiváló mennyiségű és minőségű a termés, azonban a felvásárlási árak meglehetősen alacsonyak. Gaál Mihály (fotónkon) 16 hektáron termel szőlőt. – Az
idei év nagyon jól alakul számunkra, hiszen magas
volt a napsütéses órák száma és a betegségek is elkerülték a tőkéket. Viszonylag kevés növényvédelemmel kiemelkedő menynyiségű és minőségű szőlőt termeltünk. Augusztus 31-én kezdtük a szüretet a sárgamuskotállyal, amit 22-24 fokosan szedtünk le, úgyhogy kiváló
borok várhatóak belőle – mondta el érdeklődésünkre a szőlősgazda.
A kitűnő minőség ellenére a szőlő felvásárlási ára ezen a vidéken nagyon
alacsony, a termelési költségek viszont évről-évre nőnek. A felvásárlók
átlagosan 70-80 forintot fizetnek egy kiló szőlőért, ami sok esetben az
előállítási költségek fedezésére sem elegendő. A szüret várhatóan szeptember végére, október elejére befejeződik.
V. E. A.

szüreTelT az
önkormányzaT

rendőrök vigyáznak
a diákokra

A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. tulajdonában lévő mintegy 800
négyszögölnyi szőlőterületen is kezdetét vette a szüret szeptember 18án. A diplomata szüret mintájára a város önkormányzatának munkatársai,
és a különböző intézmények vezetői vettek részt a szőlőszedésen. Ebben
az évben 25-30 mázsa szőlőre számít a Városgazda Kft. A szőlőből az
egyik neves pincészet Szerencs Polgármesterének Borát fogja elkészíteni,
ami kereskedelmi forgalomba nem kerül, hanem reprezentatív célokat
szolgál majd. Ezen kívül az itt szüretelt szerencsi szőlő kerül majd a Tokaj-hegyaljai Polgármesterek borába is.

Szeptember 3-án megkezdődött az új tanév. A Szerencsi Rendőrkapitányság, valamint a Szerencsi Polgárőr Egyesület munkatársai szeptember végéig rendőri forgalomirányítással segítik a diákokat az oktatási intézmények környékén, hogy ezzel is felhívják az autósok figyelmét arra, hogy
a vakáció után ismét nagy számban vannak jelen a tanulók az iskolákhoz
vezető útszakaszokon. A gyerekek a balesetek szempontjából a legvédtelenebbek gyakran meggondolatlanok. A kezdeményezés célja a fiatalok
balesetmentes közlekedésének elősegítése és biztonságának fokozása.–
A területünkön öt olyan gyalogátkelőhely van, ahol fokozott ellenőrzéseket végzünk. Szerencsen a Bocskai István Katolikus Gimnázium, illetve
a Bolyai iskola előtti gyalogátkelőhelynél, ezen kívül Bekecsen, Taktaharkányban és Tokajban, az általános iskolák előtti zebráknál találkozhatnak
munkatársainkkal az arra közlekedők – adott tájékoztatást Görcsös Lajos
r. alezredes, közlekedésrendészeti osztályvezető. A rendőrség kiemelt feladatának tekinti a gyermekek védelmét, ezért folytatódik „Az iskola rendőre” elnevezésű program, ami nem csak szeptemberben, hanem egész
évben segíti a kisiskolások biztonságos, balesetmentes közlekedését, valamint a diákok KRESZ ismereteinek bővítését.
V. E. A.
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ÚJabb egy év a szerenCsi gyerekek egészségéérT
A Nestlé kizárólagos finanszírozásának
köszönhetően az idei tanévben is folytatódik a GYERE® program Szerencsen.
Az eddigi pozitív visszajelzések és eredmények után a svájci cég vezetői bíznak abban, hogy a folytatás segíthet az
egészséges étkezési szokások hosszútávú kialakításában.
A szerencsi gyárban zajló termelési tevékenység mellett a Nestlé elkötelezett a helyi közösségek és a közös értékteremtés iránt, ezért fontos feladatának tekinti a városban élő gyerekek
egészségének megóvását is. A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) szakmai vezetésével 2015-ben indult el a GYERE®
Gyermekek egészsége program Szerencsen,
amely az egészséges táplálkozás ismereteinek
átadásával több, mint 2200 gyermek egészségfejlesztéséhez járult hozzá 2018 júniusáig.
A Nestlé és az MDOSZ örömmel jelenti be, hogy
a népszerű program az idei tanévben fenntartó
jelleggel folytatódik, így a szeptemberi iskolakezdéssel a város két általános iskolájának mintegy 700 tanulója vehet majd részt a hat új tematika mentén megvalósuló oktatásban.
– Nagyon sok visszajelzést kaptunk a szerencsiektől a gyerekek étkezési szokásainak pozitív
változásával kapcsolatban. Örömmel jelentem
be, hogy ebben a tanévben sem engedjük el a
gyerekek kezét, és további egy éven át, a költségeket 100 százalékosan vállalva, az MDOSZ
szakmai irányításával folytatjuk a programot,

Gyerekek műsora az idei Gyere napon

ezzel is hozzájárulva a gyermekek életminőségének javulásához és az egészségesebb jövőhöz – mondta Noszek Péter, a Nestlé Hungária
Kft. ügyvezető igazgatója.
– Semmi sem lehet fontosabb egy szülő számára, mint gyereke egészsége. Kétgyermekes
édesapaként, nagyapaként és városvezetőként
fontosnak tartom, hogy a városunkban sokaknak munkát adó Nestlé az itt élő gyerekekre is
odafigyel, és az MDOSZ segítségével megtanítja őket arra, hogy a helyes táplálkozással hoszszútávon fektetnek be saját egészségükbe. Örülök, hogy a program folytatódik, mert így az
előző években elsajátított tananyag jobban beépül majd a mindennapokba – mondta Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere.
A Szerencsen elindított GYERE®
program eredményeképpen az
abban résztvevő 6-12 éves korcsoportba tartozó gyermekek
tápláltsági állapota nem változott számottevően, egészséges
táplálkozással kapcsolatos tudásuk azonban jelentősen bővült.
– Szerencsen a túlsúly és az elhízás mértéke az országos adatoknak megfelelően alakult.
Kedvező jel azonban, hogy a
tudományos kutatások szerint
a leginkább veszélyeztetettnek
tekinthető, 11-12 éves kamasz
lányok esetében a GYERE®
programot lezáró – nem reprezentatív, kis esetszámú – vizsgálat csökkenést mutat a túlsúly és az elhízás vonatkozásában a 2016-os állapothoz képest – mondta el Kubányi Jolán, a program szakmai megvalósítását végző Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke.

A GYERE® programban résztvevő összes ötödik
osztályos szerencsi iskolás körében végzett tudásszint-felmérés azt mutatja, hogy a program
hatására a gyerekek ismeretei jelentősen bővültek az egészséges táplálkozással kapcsolatban.
Az első, 2016-os felméréshez képest 42%-kal
nőtt azon gyerekek száma, akik tudják, hogy
napi 8-10 pohár folyadék bevitele javasolt, és
65%-kal többen gondolják úgy, hogy naponta
többször is szükséges a zöldségek és gyümölcsök fogyasztása. 29 százalékkal nőtt továbbá
azon gyermekek aránya, akik szerint az egészséges táplálkozásban mindent szabad, de csak
mértékkel.

a nesTlé
Hungáriáról
A világ legnagyobb, több mint 150 éves élelmiszeripari vállalata 191 országban van jelen
világszerte. A svájci vállalat Magyarországon
három gyárában (Szerencsen, Diósgyőrön és
Bükön), illetve budapesti központjában öszszesen több mint 2400 embert foglalkoztat,
akik a jobb életminőség és az egészségesebb
jövő megteremtéséért dolgoznak nap, mint
nap.
A Nestlé 27 éve van jelen Magyarországon és
jelenleg a legnagyobb svájci befektető és
munkáltató hazánkban. Magyarországi jelenléte alatt 100 milliárd forintot meghaladó értékben fektetett be itthon és továbbra is
hosszú távú hazai jelenléttel tervez. Tavaly 20
milliárd forintos fejlesztést valósított meg a
büki gyárban, és folyamatosan keresi a további beruházási lehetőségeket.
Szerencsen a vállalat kávé- és kakaópor gyártó regionális üzeme található, amely közel 30
országot lát el az itt készülő termékekkel.
Szerencsen az elmúlt években a vállalat 5,5
milliárd forintnyi beruházást valósított meg.
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Tovább ápolJák a TesTvérvárosi kapCsolaTokaT
Előző lapszámunkban adtunk hírt arról,
hogy a Szerencsi Testvérvárosi Egyesület szervezésében augusztusban geisenheimi vendégek látogattak Szerencsre. A közelmúltban tovább folytatódott a testvérvárosi kapcsolatok
ápolása.
A horvátországi testvérvárosunk polgármesterének személyes meghívására Podgorára látogatott a szerencsi város vezetése, néhány héttel
ezelőtt. A delegációk tagjai megállapodtak abban, hogy november végén, december elején
egy podgorai küldöttség viszonozza majd a látogatást. Akkor a horvát delegáció a helyi ételeket, népszokásokat, és a horvát kultúrát fogja
majd bemutatni és népszerűsíteni Szerencsen.
A mostani út során a városok vezetői tárgyalásokat folytattak arról is, hogyan lehetne a jövőben még intenzívebbé tenni ezeket a látogatásokat a diákok és a felnőttek számára.
A horvát vendéglátók egyik fő célja az, hogy a
szerencsi önkormányzat segítséget nyújtson ab-

A Rákóczi-vár nyugati oldalán található testvérvárosok parkja

ban, hogy minél több szerencsi vegye igénybe
az ottani szolgáltatásokat. A tavasz folyamán
ismét a városunkból utazik egy küldöttség Podgorára, ahol a magyar kultúrát és szokásokat
bemutatva szerencsi napokat tartanak majd.
A lengyelországi Pultusk testvérvárosunkban
Szent Máté ünnepeket tartottak és egyfajta
sportolimpiát is rendeztek a napokban. Ebből
az alkalomból a testvérvárosaik is meghívást

kaptak a rendezvényekre és a sportnapra. Szerencsről 20 általános iskolás diák, négy kísérőtanár és egy városi delegáció képviseltette magát. Asztalitenisz, kosárlabda, atlétika, úszás és
labdarúgás versenyszámok szerepeltek a programban a barátság elmélyítése érdekében.
A múlt héten megtartott rozsnyói városnapokon is részt vett Szerencs városa, erről a 10. oldalon olvashatnak bővebben.
M. B.

HorgászkárTyáT kapnak a peCások
Horgászkártya váltja fel a régi horgászigazolványokat országosan - jelentette be a Magyar Országos Horgász Szövetség idén júniusban. Ennek lényege, hogy a plasztikkártya kiváltja a hagyományos papír alapú igazolványt, mindemellett a fogási napló vezetése alól is mentességet kapnak
a pecások.
Magyarországon a horgászat az egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenység. A Szerencsi
Horgász Egyesület adatai szerint a szerencsi horgászok száma meghaladja a 600-700 főt.
A horgászat jelentőségét a kormány is elismerte, melynek eredményeképpen 2010 óta
számos intézkedéssel támogatja a magyar sporthorgászat és a hazai horgászturizmus fejlesztését.
A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) és a kormány által megrendezett 2018as horgászkonferencián a horgászat környezettudatossága mellett döntöttek, vagyis 2019.
január 1-jétől bevezetésre kerül a Magyar Horgászkártya. Az elektronikus nyilvántartás
megfelel a legszigorúbb adatvédelmi elveknek is, mely a horgászok személyi és szervezeti
azonosításában nyújt segítséget, valamint hozzájárul a naprakész egyesületi tagnyilvántartáshoz is.
Honfi László, a Szerencsi Horgász Egyesület elnöke (fotónkon) érdeklődésünkre elmondta, hogy a plasztikkártya bevezetésének
nagyon sok előnye van. – Egyrészt átláthatóbb és gyorsabb, hiszen megszűnnek a papír alapú igazolványok, a területi engedélyek, a fogási naplók, és az állami jegyek. Az új, korszerűbb kártya
tartalmazni fog egy úgynevezett QR kódot és egy sorszámot, amihez
az egyesületünknek megfelelő infrastrukturális berendezésekkel is rendelkezni kell, melyek
elengedhetetlenek az ellenőrzéshez – nyilatkozta Honfi László.
Az elnök felhívja a figyelmet az előzetes regisztrációra a torlódások és a félreértések elkerülése végett. – Ha valaki ezt az éven nem csinálja meg, akkor elképzelhető, hogy januárban túltelített lesz a rendszer, hiszen mindenki plasztikkártyát szeretne majd csinálni, mert
elfelejtette ezen az éven. Aki még idén regisztráltatja magát, annak zökkenőmentes lesz
a jövő évi horgászjegy váltása.
A plasztikkártya cseréjére vonatkozó igény minden csütörtökön délután 5 órától benyújtható a Szerencsi Horgász Egyesület Kossuth út. 4 szám alatti helyiségében, vagy online a
www.horgaszjegy.hu honlapon is elvégezhető a nyilvántartásba vétel.
F. D.

mi a véleménye a plaszTikkárTya bevezeTéséről?
Sashalmi József gazdasági

vezető, Szerencsi Horgász
Egyesület
A plasztikkártyát önmagában
jónak látom, egyfajta lépésfejlődés a világban. Persze vannak bizonyos félelmeim ezzel kapcsolatban.
Az új kártya neveket, személyes adatokat és a lakcímet
tartalmazza, azonban semmi más nem látható rajta.
Mellérendelődnek az állami jegyek, területi engedélyek
stb. Amit még nem látok pontosan az a vízparton történő ellenőrzés, aminek megfelelő technikai háttere
még nincs, hiszen egy vízparton nagyon kevés olyan
hely van, ahol kiépített a wifi hálózat és ehhez szükséges térerő van. Bízom benne, hogy ezt is átgondolták
a program készítői és akadálymentes lesz a rendszer.
Bereczk István alelnök, Szerencsi Horgász Egyesület
Jó dolognak tartom az új plasztikkártya bevezetését. Sok horgásszal beszélgettem és ők is elfogadják. Egyértelműen jobb
lesz, mert lehetővé teszi -a kezdeti
nehézségeket leszámítva- az engedélyek kiváltását. Akadhatnak még azért gondok is például a fogási napló, valamint a területi jegyek kiváltása,
amit már online is el lehet intézni. Véleményem szerint
lesz egy felfutási idő, ami kezdetben nehézkes lesz, de
aztán bízunk benne, hogy helyre áll minden.
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közfoglalkozTaTási kiállíTás
Ötödik alkalommal rendezték meg Miskolcon a
Közfoglalkoztatási Kiállítás és Vásárt, mely bemutatja a közfoglalkoztatás eredményeit és azt,
hogy milyen értékteremtő munkára képesek a
közfoglalkoztatottak. Az esemény megnyitóját
szeptember 7-én délelőtt tartották, ahol beszédet mondott Demeter Ervin. A kormánymegbí-

zott így fogalmazott: a közfoglalkoztatottakra
úgy tekintenek, mint a megye humán erőforrására, ugyanis közülük is sokan rendelkeznek valamilyen szaktudással, a többieket pedig igyekeznek piacképes szakképesítéshez juttatni.
A rendezvényen 115 kiállító volt jelen, köztük
Szerencs is. Városunk standjánál a Szerencsi Vá-

ülésezeTT a
kisTérségi Társulás

A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás
szeptember 21-én tartotta meg soron
következő ülését. Az első napirendi
pontban Koncz Ferenc országgyűlési
képviselő tartott tájékoztatást a térséget érintő feladatokról. Az ülésen szóba
került a 37-es számú főút négysávosítása is. Az országgyűlési képviselő a

térség polgármestereivel együtt elhatározta, hogy levelet írnak a miniszterelnöknek annak érdekében, hogy felgyorsuljanak a főút négysávosításának előkészítési munkálatai. Ezt követően
dr. Árvay László adott tájékoztatást a
társulás 2018. évi I. féléves munkájáról.
M. B.

rosgazda Non-Profit Kft. által termelt zöldségeket, virágokat és a cég telephelyén gyártott térköveket és betonelemeket lehetett megtekinteni, emellett az érdeklődőknek szőlővel és Szerencsi csokoládéval kedveskedtek az önkormányzat dolgozói. Az eseményen részt vett dr.
Egeli Zsolt alpolgármester is.
M. B.

TáJékozTaTás Téli
rezsiCsökkenTésről
A Kormány 1364/2018. (VII.27.) Korm. határozatában a téli
rezsicsökkentésben nem részesült vezetékes gáz-vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot használó háztartások egyszeri
természetbeni támogatásáról rendelkezett.
A kormányhatározat alapján, háztartásonként egy darab
igénybejelentés nyújtható be a helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az
igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakóhelyének, vagy bejelentett tartózkodási helyének kell lennie.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli
rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült (gázszámlából az összeg már jóváírásra került).
Kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások
nem jogosultak az igénybejelentésre.
Az igénybejelentés feltétele annak tudomásul vétele a bejelentő részéről, hogy az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ellenőrzi, hogy a bejelentő háztartása korábban
téli rezsicsökkentésben nem részesült. A katasztrófavédelmi
szerv további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot is végezhet. Ha a vizsgálat eredményeként
valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen
járt el, az önkormányzat büntetőeljárást kezdeményez.
Részletes tájékoztatás és igénybejelentő nyilatkozat a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Hatósági Osztályán (tel: 06
47/565-285) igényelhető hivatali félfogadási időben, illetve
postai úton. Az igénybejelentő nyilatkozat a www. szerencs.hu honlapról is letölthető.
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sikeresen pályázoTT
a zempléni mÚzeum
Az elmúlt időszakban több pályázatot
is sikeresen megnyert a Zempléni Múzeum. Ennek köszönhetően idén megújulnak a múzeum online felületei, valamint új kiállításukban Szerencs és a
Rákócziak kapcsolatát szeretnék majd
bemutatni. Fazekasné Majoros Judittal
a múzeum igazgatójával beszélgettünk.
A Zempléni Múzeum a közelmúltban számos
pályázatot benyújtott a Nemzeti Kulturális
Alaphoz és az Emberi Erőforrások Minisztériumához. A tavalyi évben műszaki felújításra, a
lámpák cseréjére és a műtárgyvédelemi követelmények teljesítésére pályáztak.
– Az Emberi Erőforrások Minisztériuma több
olyan pályázatot is kiírt, amely a múzeum szakmai működését biztosítja. Az egyik az ún. járásszékhely múzeumok, az önkormányzatok által fenntartott múzeumok számára meghirdetett pályázat. Nagyjából 4 millió forintot lehet
ezen nyerni és mindig meghatározzák azt, hogy
mire lehet pályázni. Jelenleg is fut egy pályázat,
de volt 2015-ben, 2016-ban és 2018-ban is. Ezeken szerencsére mindig nagyon szépen szerepelünk. Tavaly a megigényelt összeg 85%-át
kaptuk meg, az idén 4 millió forintból 3 millió
forintot ítéltek meg nekünk – tájékoztatott Fazekasné Majoros Judit.
Az idén elnyert összegből többek között a múzeum online felületei újulnak meg – Frissítjük a
honlapunkat, blogot indítunk és olyan tartalmakat állítunk elő, amivel akár az online felületeken, vagy a kiállításokban is több információ tud
eljutni a látogatókhoz – sorolja az igazgató.
A szerencsi múzeum idén is sikeresen pályázott
a Kubinyi Ágoston programra, melynek célja,
hogy a régóta fennálló, állandó kiállítások meg-

újuljanak. A Zempléni Múzeumban a Rákóczi
Zsigmond és kora című kiállítás 1994-ben nyílt
meg. Mivel a látogatók nagyon szeretik, a vezetőség úgy gondolta, itt az ideje, hogy ez a kiállítás is megújuljon, ezért bővíteni szeretnék.
– Ez a tárlat elsősorban Rákóczi Zsigmondra és

a kortársaira koncentrálódik. Az új kiállításunkban Szerencs és a Rákócziak kapcsolatát szeretnénk bemutatni: kitérünk a múzeum épületében
született Rákóczi György tevékenységére és egészen II. Rákóczi Ferencig szeretnénk végig vinni
ezt a történetet. Arra is törekszünk, hogy a kiállítás a mai kornak megfelelő legyen olyan megközelítéssel, hogy a gyerekek is megértsék és a
felnőttek számára is sok információval szolgáljon.
Szeretnénk, hogy élménygazdag legyen és interaktív – mondta az igazgató, aki hozzátette, hogy
2019. májusában, a múzeumi világnap környékére tervezik megnyitni az új kiállítást.
A Zempléni Múzeum részt vesz majd a „KultúrBónusz” nevű programban is, aminek keretében
több iskolával is együttműködnek majd. Olyan
foglalkozásokat állítanak össze, amelyek jól illeszkednek az iskolai oktatás rendszerébe, tehát külön programok várják az alsó és a felső tagozatosokat, valamint a középiskolás diákokat. M. B.
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TanévnyiTó a művészeTi iskolában
Megtartotta tanévnyitóját az Alapfokú Művészeti Iskola
szeptember 7-én a Rákóczi Zsigmond Református Általános
Iskola aulájában.
Az ünnepséget Harkályné Kovács Katalin intézményegység-vezető nyitotta meg, aki beszélt arról, hogy milyen felújítások zajlottak a nyár folyamán a Művészeti Iskolában. Két új tantermet hoztak létre, valamint
szőnyeggel borították be a táncterem padlózatát annak érdekében, hogy
a diákok térdízületei ne sérüljenek. Új hangszereket is vásárolt az intézmény 5 millió forint értékben.

Az igazgató elmondta
még, hogy a művészeti
képzést 420 tanulóval
kezdik meg, több tancsoportban.
Az esemény zárásaként a diákok zenés
táncos előadását tekinthették meg a megjelentek.
F. D.

népszerűsíTeTTék a szakképzésT
Szerkesztőségünkhöz az alábbi cikket juttatta el a Szerencsi Szakképzési Centrum.
Szerencs Város Önkormányzata idén augusztus 24-26. között rendezte
meg a XI. Országos Csokoládé Fesztivált Szerencsen. A rendezvényt több
tízezren látogatták – a kísérőrendezvényeket is figyelembe véve – az öt
nap folyamán. A Szerencsi Szakképzési Centrum és tagintézményei számára a fesztivál nagyszerű lehetőséget nyújtott a szakképzés népszerűsítésére, hiszen tagintézményeink beiskolázási vonzáskörzetében élők is
ellátogattak Szerencsre. Centrumunk szombaton és vasárnap is képviseltette magát a rendezvényen, ahol az odalátogatók ingyenes tájékoztatást
kaptak a szakképzésről, továbbtanulási lehetőségekről, felnőttoktatásról,
gyakornoki programunkról. Mindemellett családi, csoport vagy egyéni képet készíthettek az érdeklődők a szelfirobot segítségével, melyet a centrum logójával ellátott mágneses képkeretben vihettek haza. A visszaigazolásokat tekintve nagyszerűen érezték magukat a látogatók, valamint
örömteli hangulatban folytatták a fesztiválozást, hiszen nemcsak fotót
készíthettek, de a Szerencsi SZC szerencsekerekét is megpörgethették,

amiért egyedi emblémázott ajándékokat vihettek haza. Megjelenésünk
nagy sikert aratott, hiszen nemcsak a fiataloknak, de az idősebb korosztálynak is felkeltettük az érdeklődését. A vasárnapi szeszélyes időjárás
ellenére két nap alatt közel 1500 résztvevő látogatta meg standunkat.
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aranyfakanál főzőverseny
Idén ötödik alkalommal került megrendezésre az Aranyfakanál főzőverseny a Szerencsi Idősek Otthona udvarán. Az eseményt Nyiri Tibor polgármester nyitotta meg, majd Korondi Klára a Szerencsi Rászorultakért
Alapítvány elnöke kívánt jó szórakozást a résztvevőknek. Ezt követően
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő köszöntötte a megjelenteket, aki
beszédében hangsúlyozta: a mostani felgyorsult világban Szerencs város
önkormányzata mindent megtesz azért, hogy segítse az időseket és azokat, akik nehéz helyzetbe kerültek, majd az ehhez hasonló rendezvények
közösségformáló erejéről szólt. A megnyitón többek között műsort adtak
a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde gyermekei, valamint a Hajnali Néptánc-

együttes. A főzőversenyre 15 csapat nevezett be. A házigazda szerepét a
Gyémántkapu Idősek Otthona töltötte be, hiszen a tavalyi megmérettetésen az ő ételük nyerte el legjobban a zsűri tetszését. A legtöbb csapat
hagyományos magyaros étel mellett döntött: volt lecsó, gulyásleves és
töltöttkáposzta is. A legnagyobb sikert a Szerencsi Szakképzési Centrum
pincepörköltje aratta, így jövőre ők rendezhetik meg az eseményt. Második lett a Szerencsi Tűzoltóság aszalt szilvás pörköltje, a harmadik díjat
pedig az Öreg a Nénikéd Klub, padlizsánba töltött lecsós rizseshúsa érdemelte ki. Különdíjat kapott a Városi Nyugdíjas Klub.
V. E. A.

rozsnyói városnapok
szerenCsi közreműködéssel
A gömöri régió kézműveseinek termékbemutatója, mazsorettek, egy kis
Boney M imitáció, egyszóval a könnyedebb műfaj képviselőinek előadásai
jellemezték azt a forgatagot, amelyet
Rozsnyói Városnapok és Vásár címmel
tartottak meg – az évek során kialakult hagyományok szerint.
Az eseményre meghívást kapott Szerencs Város
Önkormányzata, lévén Rozsnyó az első testvérvárosa Tokaj-Hegyalja Kapujának. Burdiga Pál a
felvidéki város polgármestere szerdán este a
meghívott delegációk és helyi vállalkozók szá-

mára adott fogadást, amelyen részt vett Nyiri
Tibor szerencsi polgármester, dr. Barva Attila
jegyző és Király Judit közművelődési szakreferens. A két polgármester most találkozott először - ebben a pozíciójukban.
A csütörtököt Magyar Napként tartották meg
a helyi szervezők, ennek külön érdekessége volt
a Lilla és a Napoleon Boulevard esti koncertje,
ami egy sikeres szerencsi pályázaton keresztül
a Magyar Kormány támogatásával valósult
meg. Az anyaországi és a határokon túl élő magyarok közötti kapcsolattartást segítő Bethlen
Gábor Alapkezelőtől nyert 1.3 milliós támogatás
lehetővé tette azt is, hogy szerencsiek egy ki-

sebb csoportja – buszkirándulás keretén belül
- látogatást tegyen a felvidéki testvérvárosban.
Még ezen a napon nyílt meg a Rozsnyó Partnervárosaiért Polgári Társulás, a város önkormányzata és a Gömöri Népművelési Központ
által szervezett idei, Rozsnyói Malom festőművésztábor alkotóinak műveiből válogatott kiállítás.
SfL
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magunk irányíTJuk a sorsunkaT
Dr. Gálné Dr. Bíró Mariann fogorvosként dolgozik Szerencsen. A közelmúltban
tartott Semmelweis-napon – több szerencsi orvossal együtt – ő is megkapta a
címzetes főorvosi kinevezést. Vele beszélgettünk.
Dr. Bíró Mariann Egerben nőtt fel, ott töltötte a
gyermekkorát és végezte el az általános, majd
a középiskolát. Az érettségi után a Debreceni
Orvostudományi Egyetem Fogorvosi karára
nyert felvételt. Már kisgyermekként eldöntötte,
hogy fogorvos szeretne lenni. – A doktori pálya
egyértelmű volt számomra, már óvodás koromban azt mondtam: hogy fogorvos leszek. Azt
szoktam tanácsolni a szülőknek, hogy a gyerekeket ne csak akkor vigyék el az orvoshoz amikor már fáj a foguk, hanem játékos módon kell
megismertetni velük a fogászatot. Az én apukám nagyon okosan csinálta, amikor kisgyermekként elvitt engem a fogászatra. Akkor teljesen elvarázsolt a dolog és ezután tudatosan
erre a pályára készültem. A gimnázium végén
sok osztálytársam gondolkozott még, hogy mit
is tanuljon a későbbiekben, én pedig mindig is
tudtam – kezdi Dr. Bíró Mariann.
A fogorvosi szakot 31-en kezdték meg az évfolyamán és végül 11-en fejezték be. Az egyetemen ismerte meg férjét Dr. Gál Tamást, aki háziorvosként dolgozik Szerencsen. Három gyermekük született.
A diploma megszerzése után Bíró Mariann egy
évig Miskolcon dolgozott. – Amikor 1995-ben
végeztem az egyetemen, éppen átalakulóban
volt a rendszer és a végzős fogorvosoknak nehéz volt elhelyezkedni. Egy kollégám mondta,
hogy Miskolcon az egyik fogászatban van még
egy szabad pozíció, így kerültem a Dental Softba és egy évig ott dolgoztam. Nagyszerű volt
az az időszak, hiszen ott egyszerre több fogorvos is dolgozott. Meg tudtam kérdezni az idősebbeket, hogy bizonyos helyzetekben hogyan
tovább. Az ott töltött év szakmailag rendkívül

sokat számított nekem. Aztán megtudtam,
hogy Szerencsen megüresedett egy fogorvosi
állás, amit megpályáztam és meg is kaptam
1996-ban – mondja a doktornő.
1997-ben megszerezte a szakvizsgáját, majd jelentkezett az úgynevezett tutor programba és
2002-től oktató fogorvosként is dolgozik. – Az
egyetemen megtanuljuk az alapokat, de sok
minden csak munka közben derül ki. Annak, aki
a diploma megszerzése után rezidens képzésre
jelentkezik, három évig kell elhelyezkednie egy
tutor mellett. Folyamatosan vannak rezidenseim és a két asszisztensemmel is hosszú évek óta
dolgozunk együtt – tette hozzá Bíró Mariann.
Azt mondja, hogy munkájában a kreativitást szereti a legjobban. – A fogászat nemcsak a fogak
betöméséről szól, mert ha csak ennyi lenne, akkor
az nagyon monoton volna. Egy szájról teljes egységben kell gondolkodni. Nyilván egy 20 év körüli
embernek csak tömésre van szüksége, de a 4045-éves kor körülieknek sokszor egyéb problémái
vannak és akkor én mindig komplex egészben nézem a szájat, és a fogtechnikusom is partner ebben. Ezt gyakorlatilag egy építész és egy mérnök
munkájához is hasonlíthatnám, de itt úgy kell kitalálni a rendszert, hogy az jól is működjön a rágó-erőkre gondolva. Ki kell találnom a pótlásokat,
aminek számtalan variációja lehet. Nagyon kreatív, ez az élvezetes a fogászatban. Színesíti a munkámat, hogy gyerekek is jönnek a rendelőbe, hiszen ez egy vegyes fogászat. Legkevésbé a foghúzást szeretem, mert az egy megfordíthatatlan
folyamat. Sajnos van olyan eset, amikor már szükséges kihúzni, de arra törekszem, hogy megmentsem a fogat amíg lehet – hangsúlyozta Dr. Bíró
Mariann, majd hozzátette ezt a pályát annak

ajánlja, akinek jó a kézügyessége. – Én nyolc évig
hegedültem és ez jól felkészített a fogászatra is.
Mindenképpen ügyes kezekkel kell rendelkezni,
mert bár úgy tűnik, hogy egy szondát és egy tükröt megtartani nem nagy dolog, de vannak helyzetek, amikor finom mozgásokra is szükség van.
Akinek kevésbé ügyes a keze, az ne annyira gondolkozzon ebben a szakmában. Megfigyeltem a
rezidenseimet is, és úgy gondolom, hogy mindegyikükben van egyfajta vonzódás és tudatosság
a fogászat felé – mondja.
Bíró Mariann szabadidejében szeret sportolni: korábban zumbázott most pedig hastáncol. Ezen
kívül elvégzett egy asztrológia tanfolyamot, és
hisz abban, hogy az emberek maguk is irányíthatják a sorsukat. – Iskolás koromban, nagyjából
10 évesen írtunk egy dolgozatot arról, hogy ki,
hogyan képzeli el a jövőjét 30 éves korában. Az
egyik osztálytalálkozóra elhozta az osztályfőnökünk és felolvasta. 10 évesen azt írtam a lapra,
hogy 30 éves vagyok, a férjem körzeti orvos és
egy fiam és egy lányom van. Ezt túlteljesítettük,
mert három gyermekünk született, de a többi így
van. Az osztálytalálkozón mindenki le volt döbbenve, hogy ezt én ilyen pontosan kitaláltam. Azt
gondolom, hogy az ember képes irányítani az
életét. Ha optimistán, pozitívan gondolkodunk,
akkor bevonzzuk a pozitív energiát. Ehhez persze
olyan dolgot kell elképzelni, ami reális lehet –
folytatja Bíró Mariann.
A doktornő szereti a művészetet, a kultúrát, és
gyakran járnak hangversenyekre a családjával.
Nagy hobbija még az utazás is. – Mondhatjuk,
hogy bejártuk a világot a férjemmel, mert minden kontinensre ellátogattunk már. Ketten is sokat szoktunk utazni, de gyakran megyünk a
gyerekekkel nyáron nyaralni, vagy télen síelni.
Kínában még nem jártunk, talán az lesz a következő nagy úti cél.
M. B.
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állásaJánlaT
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen
bolti és- élelmiszer eladót, értékesítőt, betanított sütőipari gépkezelőt, brigádvezetőt
(női munkaerő), társadalombiztosítás ügyintézőt, virágkötőt/virágbolti eladót, vasipari
segédmunkást, hegesztőt keresnek. Mádon
eladót, Tállyán borászati gépkezelőt, Bekecsen rakodót alkalmaznának. Változó foglalkoztatási hely szerint villanyszerelőt, lakatos, segédmunkást, kőművest, festőt, ácsot,
gipszkarton szerelőt, segédmunkást alkalmaznának. Telefon: 47/361-909.
Tervezett képzések: Villanyszerelő, boltvezető, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő + minősített hegesztő, cukrász,
parkgondozó, kőműves, festő, mázoló és
tapétázó végzettség megszerzésére nyílik
lehetőség.

Helyesbítés

Előző lapszámunkban az Anyakönyvi hírek
rovatunkban tévesen közöltük, hogy Kiss Péter - Tőkés Szabina házasságot kötött. Kiss
Krisztián - Tőkés Szabina házasodott össze.

KÖZÉRDEKŰ – KRÓNIKA

mesTerkiképző kiTünTeTésT kapoTT
A Bekecsen élő Nagy József a városi ünnepségek aktív résztvevője. Szavalataival,
egyéni előadásmódjával mindig lebilincseli a közönséget. Azt azonban kevesen
tudják róla, hogy régebben kutyák kiképzésével is foglalkozott.
Amikor ’56-ban kiment Ausztráliába, sok helyen
megfordult, többféle munkája volt Józsi bácsinak. – A kezdetekkor civil alkalmazottként dolgoztam a rendőrségnél. A feladatom volt, hogy
öt németjuhász kutyát kellett rendben tartanom:
etettem, tisztítottam, futtattam őket, amikor
kellett, tehát napi kapcsolatba kerültem a kutyákkal. Később egy farmon dolgoztam, ahol
dingókat szelídítettünk. Egy dingó olyan jó barátom lett, hogy szabadon járkált velem: póráz
és szájkosár nélkül jött mellettem a járdán. Ott
rengeteget megtanultam a dingókról és akkor
szerettem meg ezt a kutyavilágot. Miután hazakerültem Magyarországra, vettem egy szép fajtatiszta belga juhászkutyát, mert tetszett a mozgása, a viselkedése és betanítottam egy-két dologra, majd elkezdtünk versenyekre járni. A világbajnokságon Szlovákiában az országos selejtezőbe jutottam és ott is a középmezőnyben végeztem. Majd az elkövetkezendő 5-10 évben felneveltem több kutyát és velük is sorra nyertem
a versenyeket. Mogyorósi István úr javaslatára
kezdtem el foglalkozni komolyabban a kutyák
kiképzésével. Ehhez nagyon nagy előnyt jelen-

tett a külföldön nyert tapasztalatom a dingókkal.
Mindig éreztem, hogy többet tudnak az állatok.
Amikor nyugdíjba mentem, utána 15 éven keresztül jártam versenyekre, ez alatt többszörös
világbajnok és nyomkövető bajnok lettem, ezen
kívül bemutatókat tartottam. Idén tavasszal
megkaptam az aranykoszorús mester kiképző
kitüntetést Miskolcon az eddig elért eredményeimért – mondta Józsi bácsi, akinek tervei között
szerepel egy kutyás bemutató megszervezése a
közeljövőben.
M. B.

közérdekű informáCiók
szerencsi polgármesteri Hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig, szerda:
8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától, időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig,
legközelebb október 3-án.
A fogadóórák általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202es 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

Szeptember 24-30.: Tesco Gyógyszertár, október 1-7.: Centrum
Gyógyszertár, október 8-14.: Oroszlán Patika.

szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340–6089
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a HéT gyógynövénye: a vanília
A vanília a kosborfélék
családjába tartozó mexikói eredetű kúszónövény,
a vaníliacserje termése.
Közép-Amerikában és Mexikóban őshonos, ma már Madagaszkáron termesztik, innen származik a legjobb minőségűnek tartott bourbon
vanília. A világ egyik legdrágább fűszere, nem
véletlenül, hiszen az ültetvényeken termesztett
vaníliát kézzel, bambuszpálcikával porozzák be.
Legelőször Mexikóban termesztették az aztékok, akik gyógyszerként és parfümként használták, valamint a csokoládét is vaníliával ízesítették. Európába a 16. században jutott el a
spanyoloknak köszönhetően, ekkor még csak
igazán gazdag emberek engedhették meg maguknak. A középkorban az orvostudomány po-

tencianövelőként tartotta számon, ma már inkább aromaterápiás kezeléseknél használják.
Kellemes, édeskés illata miatt a kozmetikai ipar
kedvelt alapanyaga, rengeteg parfüm, testápoló, szappan tartalmazza. Többnyire édességek
fűszere, krémek, fagylaltok, gyümölcsök kiegészítője, legjobban a tejszínes, almás, epres, barackos édességekhez illik. Mivel kissé kesernyés,
illatában viszont édes, jól illik kávéhoz, csokoládéhoz és a mákhoz is nagyon jól passzol, de

érdemes kísérletezni vele húsokhoz is. Hosszabb
időre a terméseket zárt edényekben, cukorban
teszik el, a cukor átveszi az aromát, és továbbadja az élelmiszereknek. Legértékesebb fűszer
a vanília-kivonat, amelyet alkohol extrahálással
állítanak elő. A termések szétdörzsölve, finomra
felaprítva közvetlenül is hozzáadhatók az ételekhez.
Vitelki László,
Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A tárkony főként az emésztésre hat gyógynövényként.
A beküldők közül Zemlényi Lászlóné, 3900 Szerencs, Bocskai u 7. szám alatti olvasónk a
Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló
utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mikor jutott el Európába a vanília?
Megfejtéseiket október 5-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le
a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

pak-CHoi vagyis
a bordáskel, avagy
a káposzTa kínai rokona

reCepTklub: ezT süsd meg!
Rovatunkban a mágnás diós sütemény (londoni szelet)
elkészítési módját ismertetjük meg olvasóinkkal.
Hozzávalók: A tésztához: 30 dkg liszt, 1 teáskanál sütőpor, 12 dkg
vaj, 4 db tojássárgája, 12 dkg kristálycukor, 1 csomag vaníliás cukor,
2-3 evőkanál tejföl, csipet só, 1 db citrom reszelt héja. A diós habos
réteghez: 6 db tojásfehérje, 15 dkg kristálycukor, 1 csomag vaníliás
cukor, 20 dkg darált dió, csipet só, 1 üveg baracklekvár.

A Kelet-Ázsia mediterrán vidékeiről származó növényt Kínában és Japánban már a harmadik században termesztették. Európába a 19. században került át, de az 1950-es évekig alig ismerték. Az utóbbi néhány
évtizedben Nyugat-Európában és az USA-ban nagyon népszerűvé vált:
Ausztriában és Svájcban az egyik legfontosabb zöldségnövény.
Háromszor annyi fehérjét tartalmaz, mint a fejes káposzta. Sok C-vitamin, ásványi só és karotin is van benne. Fehérjéje könnyen emészthető.
Íze a fejes káposztáéra emlékeztet, de gyengébb, kevésbé karakteres.
Felhasználhatjuk salátának, főzeléknek, de vastag húsos levélerezetét
spárga módjára is elkészíthetjük. A hidegtűrő zöldségfélék közé tartozik:
kifejlett állapotban 3–5 °C-os fagyokat is elvisel. A nagy meleget is jól
tűri. Vízigényes; száraz időben öntözni kell. Friss fogyasztásra akkor szedik, amikor már a fejek csúcsa is kemény.

Elkészítés: A liszthez hozzáadjuk a sütőport, és egy csipet sót, majd
átszitáljuk. Ezután hozzáadjuk a felkockázott hideg vajat, és elkezdjük
összemorzsolni. Amikor kellően morzsalékos, hozzákeverjük a kristálycukrot, a vaníliás cukrot, és a reszelt citromhéjat, majd a közepébe
egy mélyedést vájunk. Ezután hozzáadjuk a tojássárgákat, és 2 kisebb
evőkanál tejfölt, majd gyors mozdulatokkal összegyúrjuk a tésztát.
Egy sütőpapírt enyhén megszórunk liszttel, kinyújtjuk rajta a tésztát,
tepsi méretűre (20x30cm), és a papírral együtt átemeljük a tepsibe,
majd a tenyerünkkel kicsit megnyomkodjuk, beleigazítjuk a tésztát.
A tepsiben lévő tésztát ezután megkenjük lekvárral.
A tojásfehérjét egy csipet sóval elkezdjük habbá verni, majd amikor
már kezd kifehéredni, állandó keverés mellett, kanalanként hozzáadjuk a kristálycukrot, és kemény habbá verjük. A darált diót összekeverjük a vaníliás cukorral, majd hozzáadjuk a keményre felvert tojáshabhoz, és fakanállal óvatosan összeforgatjuk.
A diós habot egyenletesen rákenjük a lekvár tetejére, majd előmelegített sütőbe helyezzük, és közepes hőmérsékleten 25-30 perc alatt szép, világos színűre sütjük. A sütőből kivéve hagyjuk
a tepsiben kb. 10 percig
hűlni, majd a papírral
együtt kiemeljük, és teljesen kihűtjük.
Jó étvágyat kívánunk!
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ponTonHíd segíTi
a közlekedőkeT
Körömnél állítottak fel egy katonai pontonhidat, ami 46 település közel
15 ezer lakosának nyújt segítséget a közlekedésben, addig, amíg a Kesznyéteni Sajó-híd felújítási munkái be nem fejeződnek. Ez várhatóan november közepéig tart majd. Azoknak a szerencsieknek is biztos nagy segítséget nyújt, akik ebbe az irányba közlekednek, hiszen nem kell nagy
kerülőt megtenniük.

Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Németh Szilárd a Honvédelmi
Minisztérium parlamenti államtitkára a pontonhíd átadásán.

AKTUÁLIS – HIRDETÉS

HIRDETÉS
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Lakossági

15

sasház 1. emeletén 148 m2-es 3 és fél
szobás összkomfortos lakás bútorozottan eladó. Érd: 20/599-4266 (15)
Szerencs csendes környékén, a belvároshoz közel, eladó egy folyamaSzerencs központjában 46 m2-es la- tosan rendben tartott, felújított 4
kás eladó. Érd: 47/363-097 (15)
szoba+ nappalis családi ház. Érd:
Szerencsen azonnal költözhető ker- 20/295-8832. (15-18)
tes ház eladó. Érd: 70/459-2158 (15)
Szerencs, lakó pihenő övezetben,
100 m2-es 3 szobás konyhás, étkezős, melléképületes garázsos, rende- Szilvacefre eladó. Érd:47/356-148
zett udvarú kertes családi ház, a Bar- (15)
tók Béla utcában eladó. Érd: 20/254- Aranybarna színű bontott cserépkályha akár beépítéssel is eladó. Érd.:
1471 (15-16)
Szerencsen Rákóczi u. 135. alatti tár- 70/565-3830 (15-16)

tés
apróhirde

INGATLAN

VEGYES

a szerencsi Hírek
következő száma
2018. október 12-én
jelenik meg.

VÁNYAI

TEMETKEZÉS
47/361-906, 20/966-4464

KRIPTA, SIRKŐ
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JóTékony Célra aJánloTTák fel
a meCCs bevéTeléT
Kapus Krisztián gyógyulási folyamatát segítették
a belépőjegyek árából, a Szerencs VSE soron következő hazai mérkőzésén. A szerencsi kisfiú leukémiával küzd és a meccsre kilátogatók közel
200 ezer forintot gyűjtöttek össze, hogy ezzel is
hozzájáruljanak Krisztián felépüléséhez. Szerencs
Város Sportegyesületének felnőtt labdarúgó
csapata a megyei bajnokság hatodik fordulójában Bőcs gárdáját fogadta szeptember 15-én a
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A hazaiak lendületesen kezdték a játékot, több gólhelyzetet
is kialakítottak, amit azonban nem tudtak értékesíteni. A csapatok 0-0-s állásnál mentek pihenőre. A 49. perctől a szerencsiek egy kiállítást
követően emberhátrányban küzdötték végig a
mérkőzést. A hazaiaknak a 65. percben sikerült
megszerezni a vezetést, Berecz Lászlónak köszönhetően. A Bőcs labdarúgói nem hagyták válasz nélkül a találatot és a folyamatos támadásoknak köszönhetően a 76. percben kiegyenlítettek, amit további két gól követett. Végered-

mény: Szerencs VSE-Bőcs KSC: 1-3. A szerencsiek
jelenleg a tabella 14. helyén állnak. A következő
mérkőzésünk szeptember 22-én Bánhorváti csapata ellen volt. Végeredmény Bánhorváti-Szerencs VSE: 3-0.
V. E. A.

győzelemmel kezdődöTT
a baJnokság az aszTaliTeniszezőknek
Jól kezdődött az idény a szerencsi asztaliteniszezők számára, hiszen augusztus 29 és 30-án Köllő
Ábel részt vett Budapesten a BVSC-Zugló Sportiskola országos őszi évadnyitó I. osztályú utánpótlás ranglistaversenyen, ahol magabiztos játékkal mindenkit maga mögé utasított a saját
korosztályában, így U12-ben 1. helyezett, országos bajnok lett. A férfi NB II-es csapatunk
a bajnokesélyes Gödöllő gárdáját fogadta szeptember 9-én a Hunyadi Sportcsarnokban. A kiélezett, szoros mérkőzésen 10-8-ra diadalmaskodott a szerencsi együttes. Lehoczki Gábor 3, Macsuga József 3, Korály Tibor 3 nyert meccsel járult hozzá a győzelemhez. A Lehoczki – Korály
kettős a páros mérkőzését is megnyerte – adott
tájékoztatást Köllő András szakosztályvezető.
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országos karaTe baJnokság
szerenCsen
A múlt hétvégén megrendezésre került
az ötödik országos SKS Ippon Shobu
Felkészülési Országos Karate Bajnokság Szerencsen, a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.
Az esemény megnyitóján Varga Katalin, az
SZVSE karate szakosztályának vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Koncz Ferenc, a
térség országgyűlési képviselője beszédében
arról szólt, hogy a sport egy nagyszerű dolog,
hiszen fegyelemre és nagy áldozatkészségre nevel. Hozzátette: Szerencs városa mindig is nagy
figyelmet fordított arra, hogy a gyerekek tudja-

nak sportolni, erősödni fizikailag és lelkileg.
Nyiri Tibor polgármester köszöntőjében úgy fogalmazott:
a jellem, az akarat, az önuralom, és a tisztelet azok az alapértékek, nevelési célok, melyek
az elmúlt évtizedekben mit
sem veszítettek értékükből, de
egyre többet kell tenni azért,
hogy ezek a célok megmaradjanak a jövő nemzedékében. –
Az elkövetkezőkben is mindent megteszünk azért, hogy

ezt a versenyt hasonlóan magas színvonalon
tudjuk megrendezni, erősítve a szerencsi emberek lelkét, és a karate sportág utánpótlását
– hangsúlyozta a polgármester. Juhász Ferenc,
7. Dan-os karatemester, a Magyar Karate Szakszövetség alelnöke elmondta, hogy ez az első
felkészülési verseny az ősszel Moldovában rendezendő világbajnokság előtt. Ezen az éven
több mint 150 fő nevezett a megmérettetésre
és 30 klub képviseltette magát. A Szerencs VSE
karate szakosztálya 17 fővel indult, akik szép
eredményeket értek el.
M. B.

10. szerenCsi vasember
Idén 10. alkalommal
rendezték meg szeptember 9-én a Szerencsi Vasember elnevezésű jótékonysági sportversenyt városunkban.
A jubileumi eseményt
Kiss Attila főszervező
nyitotta meg, aki ismertette a verseny szabá-

lyait, ezt követően Nyiri Tibor polgármester szólt a megjelentekhez. Elmondta: rendkívül fontos, hogy kicsik és nagyok egyaránt rendszeresen
tudjanak mozogni a városban. A megnyitót követően kezdetét vette a
három sportágból álló (úszás, kerékpározás és futás) megmérettetés, melyen 66 versenyző vett részt. Vasember kategóriában első helyezést ért
el Vámos Imre, a dobogó második fokára Erdélyi Gábor állhatott fel el,
Éliás Balázs pedig a harmadik helyen végzett.
F. D.
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SZABADIDŐ

kereszTreJTvény
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része.
11. Aranyhörcsög féleség (Mesocricetus auratus). 12. Pihentetés végett bevetetlenül hagyott szántóföld. 13. Országgyűlésünk egyik ellenzéki pártja. 14. Tíz fele. 15. Fánk
fele! 16. Magyar és osztrák autójelzés. 17. A megfejtés
második része. 19. Névelővel: üzletház hálózat neve. 22.
Feszélyezettség, zavar. 24. Ráadás fele! 25. Írásba foglal.
27. … cserép: majolika, kerámia. 29. Település megyénkben. 31. Takarmánygabonából szemcsésre darált őrlemény. 32. Mister rövidítése. 33. Babilon városával kapcsolatos, arra jellemző. 35. Ásványi ételízesítő anyag. 36.
Vasúti megállóhely, ahol az utasok le- és felszállhatnak.
38. Balra szélei nélkül! 39. Erfurt fele! 42. Életének a kezdeti, fejlődő szakaszában lévő. 45. Élelmiszeripari Dolgozók Országos Szövetségének rövidített neve.
FÜGGŐLEGES: 1. -. -. mester: a késő középkori magyarországi festészet legkiválóbb, anonim mestere. 2. Pl… vérfolyadék. 3. … más: értéktelen holmi, limlom. 4. Mély érzésű, érzékeny. 5. Kalciumos színtelen, kristályos ásvány.
6. Lombos növény. 7. Téli páros számú betűi! 8. Az őz nősténye. 9. Zug szélei! 10. Valakinek a gyermekét, hozzátartozóját. 16. A megfejtés harmadik, befejező része. 18.
Ábécénk utolsó betűje kiejtve. 20. …túra: teremtmény, csinálmány. 21. Térség, vidék. 23. A neon és alumínium vegyjele. 26. Angol főnemesi cím. 28. Három; oroszul. 30. Töltés, gát szilárdságát növelő építmény. 33. Mádhoz közeli állóvíz. 34. Apóka. 35. Osló közepe! 37.
Goneril atyja. 38. Névelővel: Sém apja. 40. Értékes páros számú betűi! 41. …lövés: díszlövés. 43. Ikes fele! 44. A lantán vegyjele. 46. Sál szélei!
Előző rejtvényünk megfejtése: Hívogat az iskola, kapuját kitárja. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Deme Áron, 3900 Szerencs,
Felsőkert út 14. A fenti rejtvény megfejtését október 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 (szeptember 28. – október 12.)
kos: iii. 21. – iv. 20.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

A szeptember növekvő önbizalmat és
vonzerőt hoz számodra. Úgy érezheted, hogy
szinte bármit megkaphatsz, anélkül, hogy ebben bárki is megakadályozna. Igyekezz minél
előbbre haladni és megvalósítani a céljaidat.

Ez a hónap olyan kihívásokat hozhat
számodra, amelyekben fontos, hogy jól teljesíts,
ha el akarod érni a céljaidat. Vigyázz arra, ha
csalódás ér, nehogy elveszítsd a türelmedet. Feladnod nem szabad egy apró kudarc miatt.

Most öntudatosan, lelkesen veted bele magad a munkába, de most is lesz, aki nem
könnyíti meg a dolgodat a környezetedben. Ragaszkodj az elveidhez és menj tovább a saját
utadon, ne engedj teret magadban a haragnak.

A hónap elején még joggal siratod a
nyarat és a pihenést, hiszen ez a belső
nyugalom és a harmonikus kapcsolatok ideje
volt számodra. Most tele vagy megvalósítandó
tervekkel és energiával.

Az elkövetkező időszak céljaival most
komolyan kell foglalkoznod. Eltelt egy
év és ideje mérleget vonni a megvalósult tervekből. Most van itt az ideje egy vonalat húznod és egy új fejezetet nyitnod az életedben.

A hónap eleje a belső nyugalom és a
harmonikus kapcsolatok jegyében telik
és a munkádban végre megkaphatod azt a tiszteletet és támogatást a környezetedtől, amiért
olyan régóta küzdesz.

Most keményebben kell megdolgoznod mindenért, mint ahogyan azt megszoktad, mivel bizonyítanod kell az alkalmasságodat. Ha ez nem lenne elég, ezen felül még
piszkálódásban is részed lehet, hiszen nem mindenki örülne a sikerednek a környezetedben.

Ez az a hónap, amikor nem lehet előtted olyan nehéz feladat, hogy meg ne
tudnál birkózni vele. Önbizalmad és lelkesedésed egészen új dolgok beindítására is alkalmassá tesz, a kisugárzásod pedig a külvilág számára vonzerőt jelent minden értelemben.

Az őszi időszakban, szeptember-október hónap során komoly erőfeszítéseket kell tenned egy magánjellegű feszültség miatt, ennek érdekében elképzelhető, hogy kompromisszumot kell kötnöd és néhány dologban
engedned kell.

A szeptember hónap elején magabiztosságod és lelkesedésed jó benyomást
kelt a környezetedben, különösen a munkahelyeden. Ez jó alkalom lehet arra, hogy kezdeményezz valamit, ami fontos neked és előrelépést
érj el.

Magabiztosan indul a szeptember
számodra. Légy kezdeményező és érj el
változást magad körül minél több területen. Ahhoz, hogy szakmai sikereket érj el, képezned kell
magadat, mivel a változás egyben új dolgok tanulásával is együtt jár majd.

A hónap elején valaki, vagy valakik
tudatosan igyekeznek megnehezíteni az
életedet folyamatos szembenállásukkal. Próbálj
meg nem reagálni ezekre a kihívásokra, kivétel,
ha egy ilyen reakció kifejezetten az érdekeidet
szolgálná.

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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