Polgármesteri
évértékelő

Nemzeti
koNzultáCió

2018 eseményekben gazdag, mozgalmas év volt
szerencsen, egy új korszak
kezdődött a város életében. Az idei esztendőről
kérdeztük Nyiri tibor városvezetőt. (Cikkünk a 3.
oldalon olvasható)

A kormány újabb nemzeti
konzultációt indított. most
a családok védelméről kell
döntenünk, kiemelt figyelemmel adózva a gyermekeket vállaló és nevelő családok felé. (Cikkünk az 5.
oldalon)
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KRÓNIKA

JótékoNysági hANgverseNy
nyugdíjba vonulása alkalmából. Elhangzott, hogy
Akácosiné Nagy Ágnes dolgozott szülésznőként,
intézetvezető főnővér volt az ESZEI-ben, közalkalmazottként tevékenykedett az egészségügyi
és a szociális igazgatás területén, majd az önkormányzatnál köztisztviselőként, illetve jelenleg
a járási hivatalban állami tisztviselőként dolgo-

zik. Több adománygyűjtési akcióit szervezett,
hosszú ideje segíti a rászoruló embereket. A
mostani koncert bevételét az Idősek Otthona klimatizálására ajánlotta fel. A hangversenyen fellépett Gilányi Gergő, koncertet adtak a Fehérgyarmati Fúvósok, és a hajdúhadházi BlesSings
Kamarakórus.
M. B.

A 43 éves pályafutása lezárásaként jótékony célú hangversenyt szervezett Akácosiné Nagy Ágnes, a Szerencsi Járási Hivatal munkatársa. A Rákóczi-vár színháztermében megtartott eseményen Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, Nyiri
Tibor polgármester és Dr. Ináncsi Tünde járási hivatalvezető köszöntötte a koncert szervezőjét

lobog A gyertyAláNg
Meggyújtották az első adventi gyertyát december 2-án a Rákóczi-vár belső udvarán. Az eseményen Kocsis Sándor római katolikus plébános
osztotta meg ünnepi gondolatait. Beszédében
kiemelte, hogy az idő az egyik legfontosabb dolog az életünkben, melyet Istentől kapunk. –
Használjuk jól az időt advent időszakában: szeretetre és Jézus születésének várására. Töltsük
úgy a várakozást, hogy embertársainkkal békességben legyünk – mondta Kocsis Sándor. Ezt követően két óvodás segítségével meggyújtották
az első gyertyát az adventi koszorún. Az este további részében a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
Micimackó csoportja zenés-táncos műsort adott
elő, majd a Bolyai János Katolikus Általános Is-

kola tanulóinak zenés műsorát tekinthették meg
az eseményre kilátogatók. Ezután a Nyárutó
Nyugdíjas Klub Nefelejcs népdalkörének énekes
produkcióját hallhatta a közönség. A második
– a reményt szimbolizáló – gyertyát december
9-én gyújtották meg. Az eseményen Balázs Pál
református lelkész mondta el, hogy fontos odafigyelnünk embertársainkra nemcsak az advent
időszakában, hanem az év minden napján. Felléptek az óvodások és a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola diákjai. A programon
a Városi Nyugdíjas Klub is színpadra lépett. Az
események végén a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár forralt borral, meleg teával és
süteményekkel kedveskedett a megjelenteknek.

A harmadik gyertyát december 16-án, délután 4
órakor gyújtják meg a Rákóczi-vár belső udvarán, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
F. D. –V. E. A.

Cserkészek
A várbAN
Disznóvágással egybekötött hagyományőrző
napot szervezett a szerencsi 1220. számú Szent
Imre Herceg Cserkészcsapat november 24-én
szombaton, a Rákóczi-vár belső udvarán. A sertés feldolgozása mellett többféle programot kínáltak a gyerekeknek: megismerhették a nemezelés technikáját, láthatták hogyan dolgozik egy
kovácsmester, készíthettek bőr karkötőt, és egy
11. századi hagyományőrző bemutatót is megnézhettek. A disznóvágás már 10 éve hagyomány a szerencsi cserkészcsapat életében.
Az eseményre közel százan érkeztek. Városunkba látogattak cserkészek többek között Tiszaújvárosból, Miskolcról, Sátoraljaújhelyről, Sárospatakról, Egerből és Budapestről is. A program célja
a cserkészet népszerűsítése volt és az, hogy a
résztvevők egy kellemes napot töltsenek együtt.
Az esemény este táncházzal zárult.
M. B.
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együtt tuduNk teNNi
A város feJlődéséért
2018 eseményekben gazdag, mozgalmas év volt Szerencsen, egy új korszak kezdődött a város
életében. Koncz Ferenc – a tavaszi országgyűlési képviselővé választása után – lemondott a
település vezetéséről, augusztustól már Nyiri Tibor polgármester (fotónkon) irányítja az önkormányzatot. Az idei esztendőről kérdeztük a városvezetőt.
– Augusztustól tölti be tisztségét polgármesterként. Jelentett-e nehézséget ez az
új munkakör?
– Akkor tud tapasztalatokat szerezni az ember,
amikor tényleg benne van a munkafolyamatokban. Képviselő vagyok 2010-től, illetve alpolgármesteri tisztséget töltöttem be 2014-től. Amit
az ember közelről látott, hogy hogyan működik,
azt megélni teljesen más munkát és felelősségérzetet igényel. Törekednem kell arra, hogy precízebben megszervezzem a napi tevékenységet.
Csak úgy tudom elképzelni a jövőt, hogy az országgyűlési képviselőtől, a hivatal minden dolgozóján és a város minden alkalmazottján keresztül a kölcsönös egyeztetés, szervezés és irányítás megvalósuljon, a mindennapi munka során. Komoly vezetői tapasztalataim voltak a
gimnáziumban, a KLIK-nél, az önkormányzatnál
is alpolgármesterként, vagy közművelődési tanácsnokként, sportvezetőként, amely tapasztalataimat a napi munkám során jól tudom hasznosítani jelenleg is. Hiszem azt, hogy a jó vezető
munkájának a nagyobbik felét az ellenőrzés teszi
ki. Jelen pillanatban én még a szervezéssel vagyok elfoglalva. Sokat kell még dolgozni ahhoz,
hogy fél szavakból is megértsük egymást a munkatársakkal, de szeretném megdicsérni az apparátust, aki mögöttem áll, mert teszik a dolgukat.
– Elégedett-e a 2018-as évvel?
– Az emberben mindig van egy örök elégedetlenség. Akkor is, ha jól megcsinált valamit, legalábbis nekem ez az álláspontom. Természetesen fontos a sikerélmény, és a jó értelembe vett
elégedettség egy-egy jól elvégzett feladat után.
Ezt ma úgy hívják, hogy folyamatos tervezés és
pozitív gondolkodás. Szükséges a munkánk során, hogy értékeljünk és levonjuk a tanulságokat. Az a szerencsés, ha ez az idő elteltével egyre jobb érzéseket és elismerést vált ki Szerencs
és Ond lakóiban is. A város fejlődése szempontjából összességében elégedett vagyok, hiszen
rendkívül sokat dolgoztunk azért, hogy a fejlesztések megvalósulhassanak.
– Hogyan állnak ezek a fejlesztések?
– A város előző vezetője és munkatársai készítették elő az Európai Uniós projekteket. Az elkövetkezendő 1-2 évben a megvalósításuk még
látványosabb lesz az idei évnél. Igyekszünk a
munkatársaimmal folytatni a megkezdett munkát, de egy városépítés ciklusokban és években
mérhető. Nekem most az a nehéz feladatom
van, hogy ez, egy éven belül mérhető legyen,

és amikor majd odaállok a választók elé, vagy
a következő közmeghallgatáson fel tudjam sorolni mit tettünk és csináltunk. Minden vezetőnek ki kell alakítani a maga rendszerét, ami
nagy feladat, mert egyre kevesebb emberrel és
a jelenlegi anyagi keretek között kell megoldani.
Ebben korábban, nagy segítséget nyújtott a
közmunkások foglalkoztatása. Néhány évvel ezelőtt 400 ember dolgozott a programban, jövőre már csak 120 közfoglalkoztatottunk lesz.
A város minden alkalmazottjának motiválásában és megbecsülésében is szükséges, hogy
előre lépjünk, de ehhez feltétlenül szükség van
központi anyagi támogatásra is.
– Milyen munkahelyteremtő beruházásokat terveznek a jövőben?
– Koncz Ferenc, országgyűlési képviselő a közmeghallgatáson bejelentette, hogy a szigetelőanyag gyár jó úton halad afelé, hogy megépüljön. Úgy gondolom, köszönettel tartozunk neki,
hiszen nyolc év alatt nem adta fel és most eljutottunk a megvalósítás kapujába.
December közepétől a Turisztikai Központban
fognak irodát bérelni és többen dolgoznak
azon, hogy a gyár építkezése elkezdődjön. Ez
több év igen kemény munkája lesz, de optimális
esetben is el fog telni még egy-két év, hogy ez
egy termelő üzem legyen. Nemrégiben Palkovics László miniszter járt Szerencsen és tájékozódott arról, hogy a Nestlé Hungária Kft., a Szerencsi Bonbon Kft., a Halász Produkt Kft. Szerencs Város Önkormányzatával közösen együttműködési megállapodást kötött, melyben azt
kezdeményezték, hogy az édesipar utánpótlására szakemberképzés induljon el a Szerencsi
Szakképzési Centrumban. Látható, hogy azok
az emberek, akik tehetnek Szerencsért, megmozdultak, abban az ügyben, hogy a közelgő
100 éves csokoládégyártás évfordulójáig további fejlesztések valósulhassanak meg.
Előkészítés alatt van egy konzervgyár létrehozása a Harangod Mag Kft. részéről, ami a volt
cukorgyár területén épülhet. Természetesen ehhez is szükségesek a központi fejlesztési források. Jövőre elkészül és megvalósul az ipari park
kialakítása a cukorgyár területén, amivel újabb
gyártók, beruházók letelepedését segítjük elő.
Ha már csak ezek a fejlesztések megvalósulnak
az elkövetkező néhány évben, akkor úgy gondolom, hogy nem csak Szerencsről, hanem egész
Zemplénből jönnek majd az emberek ide dolgozni. Arra kérem a szerencsieket és ondiakat,

hogy legyenek
türelemmel. Akkor már a jövő évben látni fogják, a fejlesztések megvalósulását.
– Mit gondol a szerencsi sportéletről?
– Az utánpótlás nevelésünk megvan, az infrastruktúrát folyamatosan fejlesztjük. Nemrégiben
megújult a Hunyadi Sportcsarnok, készül a focipálya, és dolgozunk azon, hogy a Rákóczi iskola udvarán épüljön egy megfelelő sportcsarnok. További feladat az infrastruktúra fejlesztése, karbantartása, megőrzése. Célunk, hogy
Szerencs és környéki fiatalok játszanak a csapatokban és a jövőben is erre kell törekedünk.
– Elégedett a közbiztonsággal?
– Úgy gondolom, hogy mind a város, mind a
polgárőreink és a rendőrség is hozzáteszi a magáét a közbiztonság megőrzéséhez. A közelmúltban új kamerákat szereltünk fel, ami minőségben a kor követelményeinek megfelel és januárra tervezzük a tovább folytatását. A jövő
év végére az a cél, hogy az összes kamerát kicseréljük és tovább tökéletesítsük a rendszer
működését. Remélhetőleg ennek köszönhetően
is a bűnügyek száma tovább fog csökkenni.
Vannak olyan Európai városok sajnos, ahol az
emberek nem mernek kilépni az utcára. Arra
gondoljunk, hogy nekünk ezzel nem kell szembenézni. A létbiztonságunk a legfontosabb.
Nagy tisztelet a polgárőröknek, akik mindezt
ellenszolgáltatás nélkül, a szabadidejük terhére,
teszik és igyekeznek példát mutatni.
– Melyek a jövő évi tervek?
– A közel 20 nyertes pályázat továbbvitele, melyek jelentős része 2019-ben valósul meg, hatalmas feladatot jelent. Nem kis tennivaló vár
ránk a mindennapi feladatok mellett. Nagy kihívás és feladat a hétköznapok olyan megszervezése és ügyvitele, hogy arra az állampolgárok
is azt mondják, hogy igen jó az irány és jó helyen élünk.
Nemsokára közelednek az ünnepek. Itt az ideje
kicsit megpihenni, a családunkkal lenni, feltöltődni. Fontos újragondolni az önmagunkhoz,
szeretteinkhez és embertársainkhoz való viszonyt és a következő évre megtenni a nagy fogadalmakat: milyen célokat tűzünk ki és mit
akarunk elérni. Itt ragadom meg az alkalmat,
hogy minden szerencsi és ondi lakosnak áldott,
békés boldog karácsonyt és sikerekben gazdag
új esztendőt kívánok!
M.B.
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kAráCsoNyi goNdolAtok
Kocsis Sándor,
római katolikus plébános:

Kedves testvérek!
Advent idejében a liturgia Keresztelő János iskolájába visz minket,
aki a „megtérés keresztségét” hirdette, a
„bűnök bocsánatára”.
Amikor meg kellene vallanunk hitünket, képesek vagyunk bátran és egyszerűen megvallani, anélkül, hogy szégyellnénk
az evangéliumot? Mindig meg kell térnünk,
hogy ugyanazok az érzelmek töltsenek el minket, amelyek Jézust eltöltötték.
Keresztelő János hangja az emberiség mai
pusztáiban is kiált. Melyek a mai puszták? Az
ember bezárt értelme és kemény szíve. A Keresztelő hangja provokál minket, kénytelenek
vagyunk rákérdezni arra, vajon tényleg a helyes
úton járunk-e, az evangélium szerint élünk-e.
Ma is – mint egykoron – Izajás próféta szavaival figyelmeztet minket: „Készítsétek az Úr útját” (Lk 3,4). Ez nyomatékos felhívás arra, hogy
megnyissuk szívünket és befogadjuk az üdvösséget, amelyet Isten fáradhatatlanul kínál nekünk, szinte makacsul, mert azt akarja, hogy
mindnyájan felszabaduljunk a bűn szolgaságából. „Minden ember meglátja Isten üdvösségét”
(Lk 3,6). Isten felkínálja az üdvösséget minden
embernek és minden népnek, kivétel nélkül,
mindannyiunknak.

Ezért az a feladatunk, hogy megismertessük Jézust azokkal, akik még nem ismerik. Ha az Úr
Jézus megváltoztatta a mi életünket, hogyan ne
töltene el bennünket az a szenvedély, hogy
megismertessük őt azokkal, akikkel találkozunk
a munkahelyünkön, az iskolában, a társasházban, a kórházban, a találkozóhelyeken. És ha
szeretem, akkor meg kell ismertetnem őt másokkal. Bátraknak kell lennünk: le kell bontanunk a gőg és a versengés hegyeit, fel kell töltenünk a közömbösség és részvétlenség által
ásott árkokat, ki kell egyenesíteni lustaságunk
és megalkuvásaink ösvényeit.
Jézus tudja beteljesíteni az ember reményeit!

Balázs Pál,
református lelkész:

A jel pedig a Gyermek…
Karácsonykor a megjelenő angyalok így szóltak
a pásztoroknak: „A jel
pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket, aki bepólyálva fekszik a jászolban.”
Isten jelet ad az őt keresőknek. A kérdés, hogy
miért éppen egy gyermeket küldött Isten, amikor meg akarta váltani a világot?
Először is, mert a gyermek kedves. Isten kedves
jelet küldött, hogy visszatérítse szívünket önmagához. A legkeményebb szív is meglágyul
egy gyermek láttán, csak Heródes szíve maradt
kemény. Istennek ez a szándéka: szeretné kedvessé tenni ügyét ebben a világban, ezért hív
karácsonykor egy gyermek köré. Lágyuljon a
szívünk, nyíljon mosolyra ajkunk, töltekezzünk
meg igazi befogadó szeretetettel.
Másodszor, mert a gyermek kiszolgáltatott. A
gyermek rászorul a gondoskodásra. A karácsonyi Gyermeknek Mária gondoskodására, József
odaadó szeretetére volt szüksége. Elgondolkodtató, hogy Isten egy kiszolgáltatott gyermek által lépett be ebbe a világba. Éppen azért, hogy
előttünk legyen a kérdés: mit teszünk Vele. Mit
teszel Krisztussal, az ő ügyével? Hogyan viszonyulsz hozzá? Felelőssé, felnőtté akar tenni a
hitben, hogy törődjünk vele.
Harmadszor, a gyermek szegény. Amikor egy
gyermek megszületik a tulajdona egyetlen karszalag, amire a nevét és adatait felírják. A karácsonyi Gyermek is jászolban fekszik, egyszerű
istállóban. Egész földi életét is így éli végig. Egy
helyen azt mondja: „az ember Fiának nincs hova fejét lehajtania…”. Köntösétől is megfosztották. Ebben a gyermekiségben az ő kegyelme
mutatkozik meg. Az, hogy a mennyei gazdagságból vállalta a mi szegénységünket, hogy
minket tegyen gazdaggá. Babits Mihály így írja

egyik versében: „Becsesnek láttad te e földi
test koldusruháját, hogy fölvetted ezt…”. Fogadd be a karácsonyi Gyermeket, hogy gazdaggá tegyen.
Végül a gyermek mindig a jövő letéteményese.
Minden szülő, nagyszülő úgy néz a gyermekére,
mint akiké a jövő. A betlehemi Gyermekben is
ott a jövő. Legyen tied a jövő, az örökkévalóság
a megszületett Jézus Krisztusban. Áldott adventi időszakot és boldog karácsonyt mindnyájunknak!

Csejoszki Szabolcs,
görögkatolikus parókus:

„Szeretet az Isten…”
János apostol szavai tömören foglalják össze
a karácsony lényegét.
Ebben a néhány szóban benne van emberiségünk ősi vágya: szeressek és szeretve legyek.
Hiszen mindannyian örülünk, ha valaki figyel
ránk, fontosnak tart minket, kifejezi szeretetét
irányunkba és természetesen a legboldogabbak
akkor vagyunk , ha ezt a megerősítést az Istenünktől halljuk. Ahhoz, hogy ezt az üzenetet valóban magunkénak tudjuk nyitott szív szükséges, amely be akarja fogadni a közénk születő
Isten fiát. Egyházunk megoldást kínál a töprengő ember kérdéseire, hiszen a karácsony titka
a keleti egyház teológiájában annyit jelent: a lényegre figyelni! A titokra, amely az Isten szeretetéből forrásozik: Az Isten azért lett emberré,
hogy az ember valóban ember, azaz Isten képmása (ikonja) legyen.
Mindannyian érezzük, hogy csak úgy tekinthetünk Istenként, a jászolban fekvő kisdedre, emberként a másikra, ha először magunkat tisztítjuk meg az esztendőben ránk rakódott hibáktól.
A földhözragadt gondolatainktól, amik apró kicsinyes vágyainknak teret engedve feláldozzák
a minden emberben élő kiválóságot.
Ezen tapasztalatokkal megérthetjük, hogy a
böjtölő, Krisztus megtestesülését váró ember
lélekben ujjászületik, megtisztul nyomasztó terheitől ami igazi emberségében gátolja. Így az
egyén megtérésén túl, a közösség is felkészülhet az igazi karácsonyra. A böjti időszak megkoronázásaként a magunk készületén túl a karácsonyi öröm átjárhatja családjaink, városunk
életét is! Az emberszerető Isten üzenete ugyanaz mint kétezer évvel ezelőtt: Isten megkeresi
az embert! Az Isten szava, ugyanúgy szól hívőnek és hitetlennek, gyakorló kereszténynek és
keresgélőnek, szegénynek és gazdagnak: Velünk az Isten értsétek meg nemzetek, és térjetek meg…!
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A mAgyAr gyermekekbeN
látom A Jövőt!
Magyarország Kormánya nem először és vélhetően nem utoljára jutott arra az elhatározásra, hogy a választópolgárokat – és rajtuk
keresztül hazánk lakosságát – leginkább érintő, a jövőjüket meghatározó intézkedéseket
megbeszélje a családokkal egy-egy kérdőív
segítségével. A Nemzeti Konzultáció ahhoz ad segítséget az ország vezetésének, hogy közösen, a polgárok véleménynyilvánításának szabadságát figyelembe véve dönthessen az ország sorsának alakulásáról.
Most a családok védelméről kell döntenünk, kiemelt figyelemmel adózva
a gyermekeket vállaló és nevelő családok felé. Nem mindegy, hogy jelenünk népességcsökkenését miként tudjuk kezelni, megállítani azt, hogyan
tudunk javítani a mutatókon. A Kormány évekkel ezelőtt felismerte a
problémát, nem véletlenül vezette be a gyermekek után járó adókedvezményt és emelte duplájára a családok támogatását. Eljött a lehetősége
annak, hogy a családokat új támogatásokkal segítsük, szorgalmazzuk a
gyermekvállalást, ne a migránsok betelepítése határozza meg Magyarország népességének alakulását!
Ehhez az kell, hogy üljünk le családtagjainkkal, beszéljük meg a helyzetet
és közösen döntsünk saját jövőnkről. Feleségemmel három gyermeket
neveltünk fel, ők félig már kiröppentek a családi fészekből, remélem, hogy
számos unokával örvendeztetnek majd meg. Nem hiszem, hogy jövőjüket
idegenek, migránsok jelenléte, idegen kultúra és erőszakos szokások elterjesztése mellett képzelik el, és úgy vélem, ez igaz hazánk valamennyi

állampolgárára. Nincs szükségünk a brüsszeli, bevándorláspárti elképzelésekre!
A Nemzeti Konzultáció a magyar családokról, a fiatalok önálló életkezdésének segítéséről is szól, magam is támogatom. Nagyon fontosnak tartom, hogy a munkába álló ifjúságot a gyermekvállalásban és az életkezdésben anyagilag támogassák. Nem szabad engedni az ellenzék migránspárti politikájának! Döntsön mindenki a saját lelkiismerete szerint! Én a
magyar gyermekekben látom a jövőt! Kitöltöttem és postáztam a kérdőívet!
Koncz Ferenc, országgyűlési képviselő

mi A véleméNye
A CsAládok támogAtásáNAk
foNtosságáról?
Maczóné Szabó Renáta

A férjemmel három gyermeket nevelünk viszonylag alacsony jövedelemből, így sokat
jelent, hogy az adó- és járulék kedvezményt
érvényesíteni tudjuk. Mivel ettől az évtől
mindhárom gyermekünk iskolába jár, az ingyenesen kapott tankönyvek és a kedvezményes étkeztetés csökkenti a kiadásainkat.
Házunk bővítéséhez sikerült igénybe venni a
CSOK-ot, mely a gyerekek életterének növelése szempontjából nagy
segítség volt.

Galyasné Csehely Dóra

Számunkra a legfontosabb a három gyermekünk biztonsága. Ehhez mindenképpen szükséges, hogy legyen munkahelyünk és nyugodt környezetben nevelhessük őket.
Az állam támogatásával sikerült új otthont
építenünk, ezen kívül sokat jelent számunkra a családi adókedvezmény és az, hogy miután visszatértem a munkámba a bérem mellé
a GYES-t igénybe tudom venni.
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Csokoládégyártásról
is táJékozódott A miNiszter
Csokoládégyári látogatás volt a célja annak a
programnak, amelyet Koncz Ferenc országgyűlési képviselő kezdeményezett Palkovics László
innovációs és technológiai miniszternél. A találkozón – a város vezetőin kívül – részt vettek
azoknak a cégeknek a képviselői, akik együttműködési megállapodást írtak alá a Szerencsi
Szakképzési Centrum intézményeiben jövő évtől indítandó édesipari termékgyártó, elektronikai műszerész és gyártósori gépbeállító képzések kapcsán. Szerencsen olyan oktatási központ létesül, ami felsőoktatási intézményekkel
is együttműködne a legmagasabb végzettség
elérése érdekében.
Az önkormányzat szervezésével három ilyen irányú vállalkozás, a Bonbon Kft, a Nestlé Hungária Kft, és a Halász Produkt Cukrászati- és Ke-

Balról: Héléne Kovalevsky, a Nestlé szerencsi és diósgyőri gyárának igazgatója, Noszek Péter, a
Nestlé Hungária Kft vezetője, Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, Palkovics László innovációs és
technológiai miniszter valamint Nyiri Tibor polgármester

reskedelmi Kft. aktívan
vesz majd részt a képzés
gyakorlati szakaszában.
Koncz Ferenc arról adott
tájékoztatást, hogy Szerencs hagyományos csokoládégyártása mellett,
az édesipar erősítése is
szóba került a miniszteri
látogatás során, itt is
fontos szerepet kaphat
az innováció, azaz a kutatás-fejlesztés. A polgármesteri hivatalban
tartott tanácskozás után

a Bonbon Kft. és a Nestlé üzemeiben tett látogatást Palkovics László és közölte, remek tapasztalatokat szerzett arról, miként tudnak jól
megférni egymás mellett, egyáltalán együttműködni a hasonló termékeket előállító kisebb vállalkozások, és egy multinak nevezhető cég. Támogatásra alkalmasnak tartotta az együttműködést annak fényében, hogy – a tervek szerint
– az elkövetkezendő öt évben mintegy háromszáz fiatal szerezhetne középfokú végzettséget
a megvalósulás során, a szerencsi édesipari cégek pedig ennek a létszámnak a nyolcvan százalékát tudnák alkalmazni a nyugdíjba vonuló,
vagy egyéb okból távozó munkásaik pótlására.
SfL

50 éves A zemPléNi múzeum
Dr. Petrikovits László szerencsi fogorvos, ismert
műgyűjtő 1967. július 17-én 400 ezer képeslapot, valamint ex libriseket, könyveket, régészeti,
néprajzi, képzőművészeti tárgyakat ajándékozott a településnek azzal a kikötéssel, hogy abból múzeumot hoznak létre, és azt a későbbiekben sem vihetik el Szerencsről. A felajánlás
nagy lendületet adott a múzeum megalapításának és az intézmény 1968. december 3-tól
megkezdhette működését. A Zempléni Múzeum fennállásának 50. évfordulója alkalmából
rendeztek ünnepséget december 5-én. Az eseményen Majoros Judit igazgató után Nyiri Tibor
polgármester és Koncz Ferenc országgyűlési
képviselő köszöntötte a megjelenteket, hangsúlyozva, hogy a múzeum gyűjteménye fontos
szerepet tölt be a település életében, a hagyományok ápolásában. Kassai Hajnal, az Emberi
Erőforrások Minisztériuma Múzeumi Főosztályának vezetője a területi múzeumok szerepéről

beszélt a magyar múzeumok rendszerében.
Dr. Petercsák Tivadar néprajzkutató, a Zempléni
Múzeum volt igazgatója az intézmény működésének kezdeti időszakáról
szólt.
Orosz
Zoltánné
Stumpf Éva helytörténetkutató,
nyugalmazott igazgatóhelyettes a képeslevelezőlapgyűjteményt mutatta be a hallgatóságnak. Majoros
Judit igazgató az ex
libris gyűjteményről
beszélt és átfogó
képet vázolt fel a
múzeum elmúlt 50
évéről. Az esemény

végén koszorút helyeztek el dr. Petrikovits László múzeumalapító és Angyal Béla az intézmény
első igazgatójának emlékplakettjénél.
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OKTATÁS

törökországbAN
JártAk A boCskAisok
Tizenegy gimnazista diák utazott Törökországba október elején, az Erasmus program keretében.
A szerencsi középiskola sikeresen pályázott arra az Erasmus programra, melynek címe: Tolerancia és egymás megértésének fejlesztése Európában. A szerencsi diákok március elején 5 fővel képviseltették magukat Portugáliában, nemrégiben pedig 11-en Törökországba, Isztambulba utazhattak. A gimnazisták hasznos tapasztalatokat szereztek és sok újdonságot tanultak az utazás során. Az
Erasmus program ezzel az utazással zárult, de a gimnázium szeretne
hasonló projektekben részt venni a közeljövőben. Az élményeikről
és benyomásaikról november 23-án számoltak be a tanulók a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. A beszámolót elolvashatják honlapunkon: www.szerencsihirek.hu.

NöveNdékhANgverseNy
A zenészpalánták tartottak bemutatót
november 27-én a szerencsi zeneiskolában. A fúvós, ütős, pengetős és billentyűs hangszereken tanuló diákok a szülők és rokonok előtt mutatták meg
mennyit fejlődött a hangszeres tudásuk
az elmúlt időszakban. A 25 diák szabadon választott darabokat adott elő: elhangzott többek között Chopin, Mozart
és Bach egy-egy műve, de a Beatles rajongóknak is kedveztek a kis zenészek.
A minden hónapban megrendezett eseményt Harkályné Kovács Katalin intézményegység- vezető nyitotta meg, aki
üdvözölte a megjelenteket, majd kezdetét vette a gyerekek produkciója.
F. D.

felolvAsóverseNyeN
A
bolyAisok
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola hét
tanulója felolvasóversenyen vett részt november 19-én Sárospatakon a Szent Erzsébet Házban. A verseny témája a családhoz
kötődött. A tanulók egy szabadon választott és egy kötelező szöveget olvastak fel.
A szerencsi intézmény diákjai közül Takács
Viktória 6.a osztályos tanuló a második helyezést érte el és a többiek is becsülettel
helytálltak.
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PArtNerséggel
A verseNykéPes tudásért
A horvátországi Podgora városából érkeztek pedagógusok november 26-án
a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolába. Egy Erasmus programnak köszönhetően a külföldi pedagógusok három napon keresztül kapcsolódtak be a szerencsi általános iskola
mindennapjaiba és tanítási óráiba.
A szerencsi intézmény egy Erasmus program keretében már több éve együttműködik horvát,
lengyel és svéd iskolákkal. A horvát tanárok látogatásának célja az volt, hogy olyan szakmai
ismereteket sajátítsanak el, melyet Podogorában is tudnak majd hasznosítani. A horvát vendégek színes programokon vehettek részt a
Szerencsen eltöltött három nap alatt. Megismerkedtek többek között a Székely Pál 16 szoros darts magyar bajnok által létrehozott Darts

Matek elnevezésű interaktív szoftver gyakorlati
működésével. A program a speciális képzést
igénylő gyerekek számára is alkalmazható, mert

Nyílt NAPot tArtottAk
A gimNáziumbAN

játékos és interaktív módon fejleszti a matematikai készséget.
F. D.

félévet zártAk
A bAlett-táNCosok

Nyílt napot rendeztek november 29-én a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. Az intézmény aulája megtelt helyi
és a környékbeli diákokkal, ami szépen mutatja a végzős általános iskolák tanulóinak érdeklődését a szerencsi középiskola iránt.
Az eseményt Dr. Gál András igazgató nyitotta meg, aki bemutatta a gimnázium működését és szervezeti felépítését, majd rövid beszámolójában
szólt a tanórák utáni elfoglaltságokról is.
A megnyitót követően Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes vezette körbe
az érdeklődőket az iskola épületében, majd minden tanuló óralátogatások
keretében nyerhetett bepillantást a középiskola mindennapjaiba. A látogatók többek között részt vettek gépírás, idegen nyelv, valamint önvédelem
tanórákon. Bodnár György igazgatóhelyettes érdeklődésünkre elmondta,
hogy az iskola jövője és fejlődése érdekében több alkalommal rendeznek
nyílt napot és felvételi előkészítő órákat. Az első nyílt napon több mint 200
érdeklődő vett részt. – Célunk bemutatni iskolánk életét, és megmutatni,
hogy valóban kiscsoportos foglalkozásokon történik az oktatás, a tagozatokon pedig magas színvonalú szemléltető eszközök állnak a diákok rendelkezésére. Ezen kívül a sportot és kulturális életet is szeretnénk népszerűsíteni a leendő tanulóinknak – mondta Bodnár György.
F. D.

Spárga, plié és forgás. Néhány balettmozdulat azok közül, amelyet a félév
során sajátítottak el az óvodások és kisiskolások. Ezeket mutatták be a
gyerekek a november 26-án megtartott nyílt napon a Turisztikai Központban. A félévi vizsga bemutatóján 32 gyerek vett részt három csoportban. A balett mint mozgásforma tökéletes kikapcsolódást nyújt a
gyerekeknek, emellett javítja a testtartást és magabiztossá is teszi a táncosokat.
F. D.
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JótékoNysági tortAsütő verseNy
Ötödik alkalommal rendezte meg a Szerencsi Rászorultakért Alapítvány
a Jótékonysági Tortasütő Versenyt december 4-én a Rákóczi-vár színháztermében. Az eseményt Dr. Korondi Klára az alapítvány elnöke nyitotta
meg, aki elmondta, hogy a megmérettetésre a város intézményei neveztek be, és az elkészült édességeket a Szerencsi Idősek Otthona, a Gyémántkapu Idősek Otthona, a Szerencsi Gondozóház, a Fecskési Idősek
Klubja, valamint az Ondi Idősek Klubja számára ajánlják fel. Ezt követően
Nyiri Tibor polgármester is köszöntötte a megjelenteket, aki hangsúlyozta
az adakozás fontosságát. A városvezető úgy fogalmazott, hogy sok olyan
idős ember van, aki nem tudja családi körben eltölteni a szeretet ünnepét, és nekik akár egy szelet torta is nagy örömet okoz. Az alkotásokat
szakmai zsűri értékelte, és döntésük alapján az első helyen a Bolyai János
Katolikus Általános Iskola alkotása végzett, második lett a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde, a dobogó harmadik fokára pedig a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár csapata állhatott fel. Az okleveleket Koncz Ferenc
országgyűlési képviselő nyújtotta át a díjazottaknak. A jótékonysági ren-

dezvényen felléptek a város oktatási intézményeinek tanulói, valamint a
Hajnali Néptáncegyüttes is. A tortákat másnap Korondi Klára adta át a
szerencsi idősotthonok lakóinak.
V. E. A.

testvérvárosi látogAtás szereNCseN
Szerencs horvátországi testvérvárosából Podgorából egy
közel 40 fős delegáció érkezett városunkba november végén. A vendégek az itt töltött három nap alatt látogatást
tettek Szerencs oktatási intézményeiben, valamint gálaesten mutatták be kultúrájukat és nemzeti ételeiket.
A podgorai küldöttég tagjai itt tartózkodásuk alatt betekintést nyerhettek
a magyar kultúrába és a város mindennapjaiba. Az általános és középiskolákban horvát táncokat mutattak be.
A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár horvát nemzeti estre várta
az érdeklődőket november 30-án a Rákóczi-vár színháztermébe. A rendezvényt Nyiri Tibor polgármester nyitotta meg, aki beszélt arról, hogy
rendkívül fontos szoros kapcsolatot kiépíteni a szomszédos országok településeivel, mely által megismerhetjük egymás kulturális értékeit. Az
eseményen közreműködött a Klapa Podgora együttes, valamint táncos
produkciót mutatott be a horvát egyesület tánccsoportja.
A kulturális programot követően magyar és horvát gasztronómiai bemutatóra és kóstolóra várták a résztvevőket, mely során 20 féle süteményt
és számos mediterrán gyümölcsöt lehetett megízlelni.
Branimir Mrkusic a podgorai polgármesteri hivatal tanácsadója elmondta,
hogy itt tartózkodásuk ideje alatt megismerkedtek a magyar kultúrával

és ételekkel. – A három nap alatt megkóstoltunk sok magyar különlegességet, ezek nagyon finomak voltak, bár nekünk picit fűszeres, de ettől
függetlenül minden tökéletes volt – mondta.
A Szerencsre látogató horvát vendégek jól érezték magukat, tetszett nekik a városunk és jövőre is örömmel látogatnak majd Hegyalja kapujába.
Addig is szeretettel várják Podgora városába a szerencsieket.
F. D.

kolbásztöltő verseNy A rákóCzi-várbAN
A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében
második alkalommal rendezték meg december 1-jén az Adventi Kolbásztöltő Versenyt a Rákóczi-várban. A megmérettetésen hat csapat képviseltette magát, akik a legjobb kolbász
elkészítésének címéért mérték össze gasztronómiai tudásukat.
Az esemény főszervezője Csider Andor igazgató elmondta, a rendezvény
célja, hogy népszerűsítsék a tanyasi
disznóvágás hagyományát, amely
rendkívül fontos közösségépítő erővel
bír. A rendezvényt Nyiri Tibor polgármester nyitotta meg, majd Koncz Ferenc országgyűlési képviselő is üdvö-

zölte a megjelenteket és jó szórakozást kívánt a gasztronómiai délutánhoz.
A nap folyamán az érdeklődők megismerkedhettek a Szerencsen vendégeskedő Podgora városának nemzeti ételeivel, többek között csevapcsicsa is
készült, emellett közel 20 fajta horvát süteményt is megkóstolhattak a látogatók.
A kolbásztöltés ideje alatt műsort adtak a horvát testvérváros delegációjának táncosai, fellépett a Hajnali Néptáncegyüttes, majd Újvári Marika és a
Classic zenekar szórakoztatta a közönséget.
Az esemény zárásaként díjazták a legízletesebben és legesztétikusabban
elkészített kolbászok csapatait.
Első helyezést ért el a Szerencsi Logiklub csapata Skorván József vezetésével,
de a többi versenyző is arany minősítésű oklevelet kapott. A zsűri különdíjban részesítette Podgora csevapcsicsáját, valamint a Kiss Attila Alapítvány
Menő Menza csapatát.
F. D.
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„szereNCs számomrA
Az AlfA és Az omegA”
Szabóné Drozda Orsolya pedagógusként dolgozik a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. Tevékenysége rendkívül szerteágazó: magyar nyelv és irodalom
szakos tanárként tanít, számos szakkört vezet, gyógypedagógusként fejleszt,
emellett logopédusként is tevékenykedik a Napsugár Óvodában. A tanítás mellett nagyon fontos számára a színjátszó kör, a nemrég kiépített iskolarádió, de
aktív szerepet tölt be az iskolában a humán munkaközösség vezetőjeként is.
Az általa felkészített diákok kimagasló eredményt érnek el magyar nyelv-és irodalom, valamint olvasási versenyeken. Vele beszélgettem.
Szabóné Drozda Orsolya Szerencsen született, a
szülei is itt élnek, már nyugdíjasként. Aktív korukban a Magyar Államvasutaknál középvezetőként dolgoztak és minden erejükkel azon voltak,
hogy Orsolya és öccse álmai megvalósuljanak.
Szabóné Drozda Orsolyát gyermekként szép emlékek kötötték a Szerencsi Gyári Óvodához, melyet a 2-es számú Általános Iskola követett,
amelynek utódintézményében jelenleg dolgozik.
– Végzős általános iskolás tanulóként erős volt
bennem az elhatározás, miszerint én is pedagógus szeretnék lenni. Az alapfokú iskolát követően
a miskolci Kossuth Lajos Pedagógiai Szakközépiskolában folytattam tanulmányaimat, majd felvételt nyertem az akkori Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, magyar szakos tanár és szociálpedagógus szakára.
Két okra vezethető vissza az, hogy én a magyar
szakos tanári pályát választottam. Az egyik, hogy
az általános iskolában oktató pedagógusaim példaképei voltak az életemnek, érdekesnek és változatosnak mutatták be ezt a hivatást. Másrészt
kisgyermekkoromtól kezdve édesanyám rengeteget mesélt, melynek köszönhetően az egész
életemet végigkíséri az olvasás szeretete –kezdi
Szabóné Drozda Orsolya. 2000-ben feleségül
ment szintén pedagógus férjéhez, akivel azóta
három gyermek boldog szüleivé váltak.
Az első diploma megszerzését követően az ELTE
Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Karán gyógypedagógus és pszichopedagógus szakon tanult
tovább, melynek köszönhetően mind a mai napig
gyógypedagógusként is tevékenykedik az általános iskolában. – Az egyéni bánásmódot igénylő gyerekeknél nagyon fontos a nehézséget okozó területek fejlesztése mellett a személyiségükben kialakuló negatívumok megelőzése, leküzdése, a pszichopedagógiai megsegítése, ami kiemelten fontos része a munkámnak – mondja.
2012-2014 között a Nyugat-magyarországi Egyetemen a gyógypedagógia-logopédia szakirányt
választotta, ahol harmadik diplomáját vehette át.
Pályakezdőként a taktaharkányi Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatnál dolgozott, és a kollégáitól nagyon sok szakmai tapasztalatot szerzett.
Első gyermeke születését követően a Prügyi Móricz Zsigmond Általános Iskolában gyógypedagógusként dolgozott, és elmondása szerint elsa-

játította az igazi pedagógus pálya gyakorlati részét. – Egy segítő vezető és tantestület mellett
megtanultam, hogy milyen az, amikor gyerekeket
eljuttatunk egy célig és milyen megélni azt, amikor egy gyerek képessé válik bizonyos dolgok elvégzésére – mondta Orsolya, aki később a Szerencsi Pedagógiai Szakszolgálathoz került, mint
gyógypedagógus, ahol a fejlesztések mellett diagnosztizáló munkával is foglalkozott. – A diagnosztizálás óriási felelősség szakmailag és emberileg egyaránt. Minden szülő számára a saját
gyermeke a legnagyobb kincs, és komoly lelki
megrázkódtatásként élik meg azt, ha kiderül,
hogy valamilyen nehézséggel kell szembenézniük. Ilyenkor nagyon fontos, hogy a szakmai tudás
mellett empatikusan tudjuk a helyzetet kezelni
– hangsúlyozza a tanárnő.
2014-től a Bolyai János Katolikus Általános Iskola pedagógusaként dolgozik. Az iskolában a
Szent Genesius Gyermekei elnevezésű színjátszókör vezetője, ami kezdetben csak iskolai
szakkörként funkcionált, azonban később kinőtte magát, így már a városi ünnepségek mellett egyházközségi eseményeken is rendszeresen részt vesz a diákokkal.
Koordináló pedagógusként az egri székhelyű
Szent István Katolikus Rádió, Szent Imre Iskolarádiós Hálózatának is aktív tagja. Itt a rádiózásban résztvevő gyerekek az iskolában történt eseményeket dolgozzák fel és riportokat készítenek.
Szabóné Drozda Orsolya jelenleg egy végzős évfolyam osztályfőnöke, valamint a humán munkaközösség vezetőjeként nagy hangsúlyt fektet a
tehetséggondozásra és a versenyeztetésre. A tanítás mellett hetente két alkalommal a Napsugár
Óvodában logopédusként nyújt segítséget az artikulációs-és nyelvi nehézségekkel küzdő gyerekeknek.
Azt meséli, nagy megtiszteltetés számára az,
hogy egykori iskolájában taníthat. – Ez az iskola
nagyon sokat jelent nekem. Olyan pedagógusok
tanítottak, akiket szerettem volna példaként követni. Hálás vagyok, hogy az elmúlt években kollégaként dolgozhattam együtt volt tanáraimmal,
akiktől, igaz, hogy más szerepben, de még ma is
tanulhatok. Ha az ember elhivatott a pedagóguspálya iránt, akkor szeretne jó oktatóvá válni. Minden nap minősülünk azáltal, ahogy a gyerme-

kekkel dolgozunk. Sokszor nem arra emlékeznek
igazán, hogy mit tanítottunk, hanem arra, hogy
hogyan. Az, hogy egy gyerekben milyen nyomot
hagyunk nagyon fontos. Észrevesszük-e azt, hogy
a tanuló hogyan érkezett meg aznap az iskolába,
vagy mire van szüksége, ami lehet, hogy csak egy
jó szó, vagy egy mosoly, amivel át tudjuk lendíteni őket egy-egy nehezebb élethelyzeten is.
Ilyenkor nagyobb felelősség hárul ránk, nem csak,
mint egy intézmény dolgozójára, hanem sokkal
inkább, mint emberre – mondja Szabóné Drozda
Orsolya, és hozzátette: jó kapcsolatot ápol a diákokkal, hiszen tudják, hogy bármilyen problémával bátran fordulhatnak hozzá. – A tananyag
elsajátításán és a versenyezésen túl nagyon nagy
igénye van a gyerekeknek az emberi kapcsolatokra. Én élményeket és tapasztalatokat szeretnék adni nekik, ami nem az online térhez és nem
a számítógéphez köthető. Ezt pedig tanítani kell
és velük együtt nekünk, pedagógusoknak is tanulnunk kell, hogy hogyan lehet őket visszafordítani ebbe a világba –emelte ki a tanárnő.
Szabóné Drozda Orsolya szabadidejét a családjával tölti, esténként pedig szívesen olvas.
Jövőbeli tervei között szerepel a közoktatás vezetői szakvizsga megszerzése, valamint szeretné,
ha a gyermekei jövője sikeresen alakulna. – Öszszességében azt mondom, hogy hálás lehetek a
jó Istennek, mert a helyemen vagyok. Rengeteg
feladatot kapok, melyek mindig új lehetőségeket
is jelentenek számomra. Nekem Szerencs nem
csak egy város, nekem ez a szülőföldem. A gyermekeim nagyon jó helyen élnek, hiszen ez a város
emberi léptékű. Bárhol tanultam mindig jó volt
hazajönni és itthon lenni.
F. D.
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KÖZÉRDEKŰ

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.
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). Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–14 óráig, szerda:
8–17 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–14 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 10-16.: Alba Gyógyszertár (Tel.: 47/361-530), december 1723.: Tesco Gyógyszertár (Tel.: 47/560-302), december 24-30.: Centrum
Gyógyszertár (Tel.: 47/362-054), december 31. –január 6.: Oroszlán Patika (Tel.: 47/561-058), január 7-13.: Alba Gyógyszertár (Tel.: 47/361-530),
január 14-20.: Tesco Gyógyszertár (Tel.: 47/560-302).

központi orvosi ügyelet

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

szerencsi művelődési központ és könyvtár

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

szerencsi hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340–6089
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A hét gyógyNövéNye: A CsiPkebogyó
Szeptembertől az első fagyokig gyűjthető egyik
legismertebb és leghatásosabb
gyógynövényünk, a csipkebogyó.
Mindenfelé megtalálható,
egy kiadós sétával és egy kis
türelemmel könnyedén begyűjthetjük egész téli készletünket. A bogyók feldolgozása munkaigényes, de annál jobban fog esni
teája a hideg téli napokon. A terméseket kettévágjuk és kimagozva alaposan megszárítjuk. Teája a szokásos forrázással is jóízű, de az igazi
csipketea hideg áztatással készül. Egy csapott
evőkanálnyi csipkehúst 3 dl vízben egy éjszakán
át áztatunk, majd kellemes hőmérsékletűre langyosítva fogyasztjuk. Köztudott, hogy C-vitamin
tartalomban verhetetlen, mivel tízszer annyi Cvitamint tartalmaz, mint a citrom. Teája növeli

a betegségekkel szembeni ellenálló képességünket, ezért kiváló meghűléses betegségek ellen. Az immunerősítésen túl a C-vitamin a zsírégetésben is segíthet, mivel szinte az összes
zsírbontó folyamatban részt vesz, amellett,
hogy vitalizál és élénkít. Magas magnéziumtartalmának köszönhetően fontos szerepe van a
szív-és érrendszeri betegségek, keringési zavarok gyógyításában, ugyanakkor serkenti a gyomornedvek működését, csökkenti a vérnyomást

és idegnyugtató is. A mellékvesék és máj működését is serkenti, sőt vesekő, vesehomok eltávolítására is használják. Újabb kutatások szerint a csipkebogyó az ízületi fájdalmak és betegségek ellen is hatásos. Készülhet belőle lekvár, szörp, bor, likőr, sőt az északi népek által
kedvelt leves is. Valamennyi csipkekészítmény
frissítő, roboráló hatású, érdemes naponta fogyasztani.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: Népies neve a mezei katángnak a vad cikória. A beküldők
közül Árvai Jánosné, 3900 Szerencs, Bethlen Gábor út. 7. szám alatti olvasónk a Szerencsi
Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány
átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mennyi C-vitamint tartalmaz a csipkebogyó? Megfejtéseiket 2019. január 11-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.)
vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

üNNePi reCePtek kiCsit máskéNt
Az ünnepek nem az
önmegtartóztatásról
szólnak, mégis érdemes pár praktikus
tanácsot megszívlelni, hogy a mértéktelenség elkerülésével
a jövő évet is jó formában kezdhessük. Egy kis odafigyeléssel nagyon sokat tehetünk azért, hogy az ünnepek
alatt ne szaladjanak fel ránk plusz kilók és az
asztalra kerülő finomságokat se kelljen teljesen
megvonni magunktól. Fontos, hogy ne rúgjuk
fel az OKOSTÁNYÉR® ajánlásai szerinti helyes
táplálkozási szabályokat, például a napi többszöri kisebb étkezéseket, és figyeljünk oda a
megfelelő folyadékbevitelre is, ami hangsúlyosan nem az alkoholos italokból származik. Érdemes egy picit változtatni a recepteken is,
hogy például kevesebb kalóriát vagy több rostot

tartalmazó, egészségesebben elkészített ételek
kerüljenek az asztalra. Ebben segíthet, ha a hagyományos elkészítési módok helyett némi változtatással élünk, amitől kímélőbb lesz a menü.
Emellett figyeljünk oda, hogy ne egy-két alkalommal együk degeszre magunkat, a mértékletességre, az óvatos nassolásra és arra, hogy
nem az ünnepi asztal az egyetlen hely, ahol
együtt lehetünk a szeretteinkkel. Egy kiadós téli
séta vagy egyéb mozgással járó szabadtéri
program ugyanolyan kellemes időtöltés lehet.
Az alábbi, hagyományos ételek kicsit másként
elkészített receptjeivel kíván Boldog Karácsonyt
a GYERE® Program szakmai irányítója, a Magyar
Dietetikusok Országos Szövetsége.

Rántott hal másképpen

A tőkehalszeleteket enyhén megsózzuk, először
a zabpehelylisztbe forgatjuk, aztán következik a
tojás, végül pedig a teljes kiőrlésű panírmorzsa.
Sütőpapírral bélelt tepsibe helyezzük őket, majd
olajsprayvel enyhén megspricceljük a tetejüket.
(Ha nincs olajspray, akkor egy kenőecsettel nagyon vékonyan bekenjük őket olajjal). Előmelegített 180 fokos sütőbe helyezzük a tepsit, majd
mikor a tetejük enyhén megpirult, megfordítjuk
a szeleteket és enyhén megspriccelve, vagy
megkenve olajjal a másik oldalukat tovább sütjük, amíg ez is meg nem pirul. Mindenképpen
fogyasszunk mellé salátát vagy párolt zöldséget,
és például barna rizst, kölest, bulgurt, hajdinát
vagy kuszkuszt is ajánlhatunk hozzá.

Töltött káposzta barna rizzsel

A savanyú káposztát hideg vízben átmossuk. A
káposztalevelekről levágjuk a vastagabb ereket.
A hagymát és a fokhagymát meghámozzuk,

apróra vágjuk. Az olajban megpirítjuk a vöröshagymát. A felét a darált húshoz adjuk. A maradékot lehúzzuk a tűzről, meghintjük 1 kávéskanál
pirospaprikával, ráöntünk 1 dl vizet és összekeverjük a savanyú káposzta felével. A darált húshoz adjuk a fokhagymát, a barna rizst, a tojást, 1
kávéskanál pirospaprikát, a köménymagot, a
majoránnát, és ízlés szerint sóval, borssal fűszerezzük. A masszát arányosan elosztva kis gombócokká kerekítjük, a káposztalevelekre rakjuk.
A hosszanti széleket a húsra hajtjuk, majd alulról
feltekerjük a leveleket. A lábosba tesszük a káposztára. Rászórjuk a maradék savanyú káposztát, és fedő alatt, lassú tűzön, puhára főzzük (kb.
1 óra). Közben többször megrázogatjuk a lábost,
keverni nem szabad! A töltelékeket óvatosan kiszedjük, és berántjuk a káposztát. Ehhez az olajat
felforrósítjuk, megpirítjuk benne a lisztet. Felöntjük 2 dl hideg vízzel, csomómentesre elkeverjük,
a káposztához adjuk, és 10 percig forraljuk. A töltelékeket a tetejére tesszük, és tejföllel, vagy natúr joghurttal kínáljuk.

Teljes kiőrlésű karácsonyi fonott
kalács

A hagyományos fonott kalácsot úgy tehetjük
értékesebbé, ha a belekerülő liszt kb. 70%-át
teljes kiőrlésűre cseréljük (pl. 550g teljes kiőrlésű búzaliszt és 250g búza finomliszt).

GYERE(k) puncs

Felforralunk 7 dl vizet és beleteszünk 4 gyümölcstea filtert, a fahéjat, szegfűszeget, gyömbért, és hagyjuk állni, hogy kiázzon a filter, öszszeérjenek az ízek, illetve hűljön kicsit, és ekkor
adjuk hozzá a 3 dl narancslevet. Igazi karácsonyi
élményt nyújt az illatos fűszerekkel.

14 SZERENCSI

hírek

KRÓNIKA

mikulás JártA A várost
Mikulás járt a szerencsi nevelési-oktatási
intézményekben december 6-án. Az óvodások és kisiskolások versekkel, énekekkel várták a Télapót, a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban pedig a kilencedikes diákok bemutatkozó műsora zajlott.
Mint minden évben idén is ellátogatott a Mikulás a város óvodáiba és iskoláiba. A Gyárkerti
Óvodában december 5-én tett látogatást a
nagyszakállú, ahol a gyerekek karácsonyi dalokat énekelve várták. A Napsugár Óvodában
december 6-án látogatta meg a csoportokat a
Télapó. A gyerekek énekeltek, táncoltak és verseket szavaltak, majd megkapták a megérdemelt, édességekkel teli csomagjaikat. A Bolyai
János Katolikus Általános Iskola tanulói a Kulcsár Anita Sportcsarnokban zenés, táncos műsorral kedveskedtek a Mikulásnak, majd ezt követően vehették át a gyerekek a csomagokat.
Nemcsak az édességeké volt a főszerep ezen a

napon, ugyanis a Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskolában Mikulás futást rendeztek,
ahol együtt sportoltak a diákok. A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban a hagyományoknak megfelelően a kilencedikes tanulóknak különböző ügyességi feladatokat kellett megoldaniuk a Mikulás napon. A végzős osztályok miden évben úgy szervezik meg az eseményt,

hogy az minden diák számára szórakoztató legyen. A Szerencsi Középiskolai Kollégium Mikulás Kupát szervezett, amire Nyíregyházáról, Sárospatakról és Tiszavasváriból is érkeztek csapatok, hogy összemérjék futball tudásukat.
A Mikulás napon idén is édességgel teli csomagokkal gazdagodtak a gyerekek a város oktatási és nevelési intézményeiben.
V. E. A.

összefogás és AdomáNyozás Az AdveNt JegyébeN
A Szerencsi Tankerületi Központ immáron harmadik alkalommal rendezte meg Jótékonysági Gálaműsorát december
1-jén a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. Az esemény
célja, hogy a gálán befolyt összegből rászorulókat támogassanak, mindemellett pénzjutalomban részesítik a járásban tanuló tehetséges diákokat.
A Szerencsi Tankerületi Központ jótékonysági rendezvényét minden évben a „Szeretet és adományozás advent jegyében”elnevezéssel rendezi
meg, hiszen az esemény célja, hogy a bál során befolyt bevétellel rászoruló családokat segítsenek. Idén két árván maradt gyermeket támogattak, valamint elismerték a Tankerület intézményeiben kiválóan teljesítő
diákokat. Pénzjutalomban részesült Sallai Diána, Glonczi Péter, Buzsik Bianka. Soltész Péter és Kocsis Bernáth Bendegúz részére a világklasszis
kézilabdázó Görbicz Anita adta át a jutalmakat. Koncz Ferenc is elismerést adott át Kiss Virágnak, aki az aszalói általános iskola tanulója.
A gálát Szabó Árpád, a Szerencsi Tankerületi Központ igazgatója nyitotta
meg, aki beszélt arról, idén tovább folytatódik a nevelés és oktatás reformja mintegy 4,5 milliárd forint értékben. Az est folyamán köszöntőt
mondott Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, aki a vidék fejlesztésének
fontosságáról, valamint az összefogás jelentőségéről szólt.

A beszédek sorát Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnökének köszöntője zárta, aki azt hangsúlyozta, hogy a gyerekeket a tudás mellett
az értékrendekre is meg kell tanítani.
Az est további részében felléptek a néhány éve alakult Szerencsi Tankerületi Központ Művészeti Csoportjának tehetséges diákjai, majd Szekeres
Adrien énekes műsorát hallhatták a bál résztvevői.
F. D.
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Lakossági

tés
apróhirde

INGATLAN

Furmint- hárs fajtájú egész évben
művelt szőlőültetvények eladók!
Parcellák nagysága: 4059 m2, 3247
m2, 3166 m2. Ár megegyezés szerint.
Érd.: 70/314-3353. (20-2)
Mádon többféle bútor: rekamié, hűtő, fagyasztó, tv és sok minden más
eladó. Érd.: 47/348-558. (20-01)
Szerencsen Rákóczi út 135 sz. alatti
társasház első emeletén 148 m2-es 3
és fél szobás, összkomfortos lakás

VÁNYAI

TEMETKEZÉS
47/361-906, 20/966-4464

KRIPTA, SIRKŐ
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bútorozottan eladó. Érd.: 20/5994266. (20-1)
34371/2/1995.025 sz. alatti bejegyzett 4669 m2 (gyümölcsös kert) eladó, ásott kúttal, filogáriával és szerszámos tárolóval. Érd.: 20/599-4266.
(20-1)
Szerencs központjában 46 m2-es lakás eladó. ugyanitt tetőléc, bolti polcok eladó. Érd.: 47/363-097. (20)
Szerencs csendes környékén, a belvároshoz közel, eladó egy folyamatosan rendben tartott, felújított 4
szoba+ nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (20-5)
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elsöPrő győzelem AsztAliteNiszbeN
Szerencs Város Sportegyesületének asztalitenisz csapatai hazai környezetben fogadták az ellenfeleket december 2-án. Az NB II-es együttesünk
Nyíregyháza ellen állt ki, és a szerencsieknek sikerült 11-7-re diadalmaskodniuk. Lehoczki Gábor, Korály Tibor és Stadler Tamás 3-3, Macsuga József pedig 2 meccset nyert.
Az NB III-as csapatunk Tiszaújváros ellen elsöprő (18-0) győzelmet aratott: Li Hongyang, Köllő Ábel, Köllő András és Török Gábor is 4-4 meccset

nyert, és a páros mérkőzéseken is mindkét kettősünk győzött.
A megyei csapatunk Sárospatak együttesének tagjait fogadta, akik 12-6
arányban jobbnak bizonyultak a szerencsieknél. Filácz Attila 4, Deli István
2 meccset nyert – adott tájékoztatást Köllő András szakosztályvezető.

kikAPtAk A szereNCsi ultiztAk A várbAN
kosArAsok

A MEAFC együttesével játszotta soron következő hazai mérkőzését a fiú
kadett kosárcsapat november 29-én a Hunyadi Sportcsarnokban.
A megmérettetés bár vereséggel zárult, azonban a fiúk kitartóan játszottak
a meccs végéig.
Endrész Tamás edző elmondta, hogy a mérkőzésen az egyik kulcsjátékos
vállsérülés miatt nem tudott részt venni, ami a játékban és a dobó pontokban is meglátszott.
Eredmény: Szerencs VSE – MEAFC: 49-67.
F. D.

Ultiversenyt rendeztek november 24-én délelőtt a Szerencsi Logiklub
szervezésében. A kártyapartin 12 fő vett részt. Első helyen végzett a szerencsi Nagy László, második lett Takács Miklós Tállyáról, a harmadik helyet pedig a szerencsi Petrik János szerezte meg. Az év utolsó ultiversenyét december 29-én a Magyar kártya napján rendezik meg, amelyre
minden ultikedvelőt szeretettel várnak a szervezők.
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gólgAzdAg mérkőzéssel
zárták A szezoNt
A Szerencs VSE U16-os labdarúgó csapata a Tokaji FC gárdáját fogadta
november 23-án a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A szerencsiek már

a harmadik percben
megszerezték a vezetést Horváth Brendon
találatával, amit sorra
követtek az újabb gólok. Az ellenfél nem
tudta felvenni a tempót a hazaiak játékával
így a félidőben már 52 arányban vezettek a
szerencsiek. A hazaiak
a második félidőben sem pihentek, és sorra lőtték a gólokat a tokajiak
hálójába.
Végeredmény: Szerencs VSE U16-Tokaji FC U16-14:2 Csapatunk jelenleg
a tabella második helyén áll. A következő mérkőzés 2019. március 30án lesz idegenben.
V. E. A.

komlósi lAJos JótékoNysági
emléktorNA szereNCseN
Első alkalommal rendeztek jótékonysági
futballtornát a tavaly
tragikus hirtelenséggel elhunyt játékvezető, Komlósi Lajos emlékére. Az eseményre Szerencsről, Encsről, Sárospatakról, Kazincbarcikáról és Miskolcról is érkeztek játékvezetői csapatok, hogy így emlékezzenek meg egykori kollégájukról. A tornát Nyiri
Tibor polgármester nyitotta meg, aki kiemelte,
hogy példaértékű, az az összefogás, amivel az
elhunyt családját támogatják ennek a rendezvénynek a segítségével is. Ezt követően Tóth
Zsolt, a torna szervezője adott tájékoztatást a

torna menetéről és kiemelte, hogy jövőre is
szeretnék megrendezni a Komlósi Lajos jótékonysági emléktornát.
V. E. A.

föléNyeseN
győztek A
kosArAsok

AlulmArAdtAk A sAkkozók
A Szerencs VSE megyei I. osztályú sakkcsapata a
jelenleg listavezető Putnok VSE együttesét fogadta december 9-én a Rákóczi-várban. A bajnokság harmadik fordulójában rendezett össze-

csapás a vendégek győzelmével zárult. Végeredmény Szerencs VSE - Putnoki VSE: 4.5-7.5. A szerencsi csapat a következő mérkőzést januárban
vívja Berente csapata ellen idegenben. V. E. A.

A Szerencs Városi Sportegyesület felnőtt férfi
kosárlabda csapata a Szikszó Szikla gárdáját
fogadta december 6-án a Hunyadi Sportcsarnokban. A többnyire fiatal játékosokból álló
szerencsi csapat gyors, magabiztos játékával
rövid időn belül nagy előnyre tett szert
ugyanis az első tíz percet követően már 3716 arányban vezetett a csapatunk. A folytatásban is tartották a lendületes tempót a hazaiak ezzel is növelve a pontok számát. Végeredmény Szerencs VSE-Szikszó Szikla: 13655.
V. E. A.

hírek
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keresztreJtvéNy
VÍZSZINTES: 1. Az emberek azért … a folytatás első
része. 11. A labdarúgásban a bekk. 12. Mocsárban élő ,
6-9 cm-es vörösbarna hal (Umbra krameri). 13. Visszavonult válogatott labdarúgó (Zoltán). 15. Az asztácium
vegyjele. 16. Kambodzsai és svéd autók jelzése. 17. A dúr
skála 7. hangja. 18. A beküldendő megfejtés befejező
része. 20. „Az” út; kínaiul. 23. Harcművészeti film (1978).
25. Vékony fémszál, huzal. 27. Ügyefogyott, ostoba. 29.
Szimbólum. 30. Havas, jeges talajon használt, talpakon
csúszó járművekre. 31. Település Baranya megyében. 32.
Egyre természetesebbnek érez. 33. Római katolikus rövidítése. 34. Van ilyen foglalkozás is. 36. Tiltószó. 37. Luxemburg és Albánia autójele. 40. Vörös borszőlő fajta.
43. Menettérti jegy. 45. Részvénytársaság rövidítése.
FÜGGŐLEGES: 1. Férfi derékszíj. 2. Antik. 3. Friss, hamvas.
4. Silány, hitvány bor. 5. Igekötő. 6. Kipling kígyója. 7. Szabó István filmdrámája (1966). 8. …, mert eljön az én
időm is. 9. Az USA legrégebbi és legnagyobb hírügynöksége. 10. Ravasz, ragadozó állat. 14. Épületszárny. 17. A
fősor második része. 19. Vissza: becézett női név, szeptember 4-én van a névnapja! 21. Hintőpor féleség. 22. …, -ből. 24. Frédi és …, avagy a két kőkorszaki szaki (televíziós rajzfilm sorozat). 26. Régi magyar személynév.
28. Nem arra! 30. Halálugrás. 32 Chevrolet autómárka
név. 35. Mihók társa a mesében. 36. Háló; angolul. 38. Az
izomban rejlik. 39. Japán pénznem. 41. Pascal rövidítése. 42. Fél órák! 44. Vagyonos, befolyásos ember.
Előző rejtvényünk megfejtése: A világot az álmodozók fogják megmenteni és újjáépíteni. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert:
Dr. Szilágyi Tamás, 3900 Szerencs, Béke u. 10. A fenti rejtvény megfejtését 2019. január 11-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 (december 14-31.)
kos: iii. 21. – iv. 20.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.

Nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

A bolygók állása decemberre rendkívüli munkabírással ruházhatja fel, melynek köszönhetően, a szokásosnál is gördülékenyebben
haladhat feladataival. Ebből fakadóan viszont,
mintha kissé háttérbe szorítaná a családi életét.

A december, rengeteg melegséget és
szeretetet hozhat, csak győzzék viszonozni.
Amellett, hogy most munkájában is sikerekre és
elismerésekre számíthat ne feledjen arra fókuszálni, ami a legfontosabb az életben!

A Nyilas számára nehézkesen kezdődhet a december, azonban a hónap előre haladtával egyre inkább fogyatkozni látszanak a
tennivalók és szaporodni a meghitt, szeretteivel
töltött, kellemes percek.

Decemberben megcsappanhatnak
energiatartalékai, olyannyira, hogy mire
elérkeznek az ünnepek addigra teljesen kimerülhet. Igaz lehet a pénztárcájára is, mindennek
ellenére, mindenért kárpótolhatja a családja.

A Szűz decembere igencsak kettősen,
de ettől még nagyon is meghitten, szeretetteljesen és vidáman fog telni. Ennek oka,
hogy még pénzügyileg kissé gyengélkedhet, addig kedvesétől meglepetésre számíthat.

Minden álma teljesül, különösen, ha
szerelemről van szó, most igen szerencsés a csillagok állása. Ennek köszönhetően, ha
meglepetés, az csakis kellemes, ha szerelem, az
csakis tökéletes, ha ünnep, az csakis meghitt!

Az Ikrek decemberben, meglehetősen
felfokozott érzelmekre, szerelmes összebújásokra és meghitt pillanatokra egyaránt számíthat, azonban, ezzel párhuzamosan a pénzügyi helyzete, minden előrelátása ellenére, igencsak meginoghat.

A Mérleg számára az év utolsó hónapja, a december sok munkával kecsegtet, példás önfeláldozása révén, néha még
mások munkáját is magára vállalhatja, ennek
következtében, kissé hajlamos lehet elhanyagolni kapcsolatait.

Igen kiszámíthatatlan, hogy a december hogy is fog alakulni, ugyanis ez most
nagyon sok kozmikus hatás együttes eredménye, mely attól is függ, hogy éppen milyen lelki
állapotba kerültek az elmúlt hónapok során e
titokzatos jegy képviselői.

A Rák számára az év utolsó hónapja,
a december, szinte teljes egészében a
szeretteiről, a családdal eltöltött, meghitt pillanatokról fog szólni. Mindezt most egyetlen dolog árnyékolhatja be, mégpedig a munkahelyi
gondok.

A Skorpió rendelkezésére rengeteg
energiát bocsátanak a csillagok, melynek köszönhetően, fantasztikus teljesítményekre lehet képes. Mivel most szeretetből sem lesz
hiány, valamint új, hosszútávon is tartósnak
ígérkező kapcsolatokkal is gazdagodhat.

A Halak decemberét a szenvedély
fogja jellemezni, kezdjen bármibe is: így
érdemes most minél több mindenhez nyúlni,
mert bizony az arannyá válik! E téli hónap során
központi szerephez juthat a teljes családi béke
megteremtése.

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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