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FOLYTATÓDÓ
FEJLESZTÉSEK
Interjú Koncz Ferenc országgyűlési képviselővel,
melyben arról is szó esett,
hogy Szerencsnek az elmúlt időszakban 24 pályázata volt, ezek összértéke
6,1 milliárd forint. (Cikkünk a 3. o.)

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselőtestülete február 14-én elfogadta a város költségvetését, mely ebben az évben 7,6 milliárd forint.
(Cikkünk az 5. o.)
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Szerencs Város Önkormányzata nevében a közelgő

Nőnap alkalmából
köszöntöm városunk lányait és asszonyait.
Nyiri Tibor
polgármester
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GÖRÖGKATOLIKuS BÁL
Immáron hetedik alkalommal tartott zenés, táncos
összejövetelt a szerencsi görögkatolikus hitközösség február 23-án a Rákóczi-vár színháztermében. Az eseményt Csejoszki Szabolcs görögkatolikus parókus (fotónkon) nyitotta meg,
majd az est hátralévő részében a Hajnali Néptáncegyüttes műsora szórakoztatta a megjelenteket. A
rendezvény célja, a görögkatolikus egyházközösség összekovácsolása.
– Idén is az volt a szándékunk, hogy azok akik közösen gondolkodunk a
görögkatolikus egyházunk építésén és fejlesztésén összejöjjünk és eltöltsünk egy kellemes estét – mondta a görögkatolikus parókus.
F. D.

ÉVNYITÓ A PEDAGÓGuS KÓRuSNÁL
Évnyitó összejövetelt tartott a Hegyalja Pedagógus Kórus február 13-án
a Rákóczi-vár lovagtermében. Fábián Ottóné kórusvezető beszámolt a
tavalyi év eseményeiről, említést tett a szardíniai útjukról, a fellépésekről
és elhangzott, hogy az énekkar idén ünnepli 50 éves fennállását. A jeles
évforduló alkalmából ősszel nagyszabású ünnepséggel készülnek majd.
A rendezvényen jelen volt Nyiri Tibor polgármester, és Csider Andor a
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója, akik köszönetüket
fejezték ki és támogatásukról biztosították Szerencs kulturális életét régóta meghatározó dalos közösséget.
M. B.
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VÁROSuNK FEJLESZTÉSE
ÖNERő ÉS hITELFELVÉTEL NÉLKüL
Koncz Ferenc országgyűlési képviselővé történő megválasztását követően
adott legutóbbi interjújában azt nyilatkozta, hogy a város ügyei a jövőben is
kiemelt figyelmet kapnak a munkájában. Mint az közismert, a városban jelenleg zajló, illetve a közeljövőben
megvalósuló fejlesztések tervezése
még polgármestersége idején indult.
– Közel egy év után arról kérdezzük utólag
is helyesnek tartja-e ezeket a városfejlesztési célokat, valóban jut-e ideje és energiája
kormánypárti képviselőként nyomon követni ezen projektek további életútját.
– Mint ahogy bizonyára minden kedves olvasó
érzékeli, korunk, más egyebek mellett, a pályázatok megírásáról és reménybeli elnyeréséről
szól, önkormányzati szinten is. Ez Szerencs esetében is igaz! Településünknek az elmúlt időszakban 24 elnyert vagy beadott pályázata volt. Ezek
értéke 6,1 milliárd forint. Hangsúlyozom, ezeknek
a fejlesztéseknek a támogatása 100%-os, nem
igényel önerőt az önkormányzattól. Az, hogy
egy önkormányzatnak nem kell önerőt vállalnia,
ma már – az Orbán-kormánynak köszönhetően
– természetesnek tűnhet, de nem volt az a szocialista kormányok idejében. 2010 előtt is voltak ugyan pályázatok, de azok jelentős, 2050%-os önerőt igényeltek, melyet az önkormányzatoknak kellett kinyögniük. Ha ezt meg
akarták valósítani, hitelfelvételre kényszerültek, ami rövid időn belül nagymértékű eladósodásukhoz vezetett.
Szerencs is tipikusan ilyen helyzetbe került 2010re, amikor 2,8 milliárdos hiánnyal vettük át a város vezetését. Más önkormányzatokhoz hasonlóan ebből csak úgy tudtunk kilábalni, hogy az
Orbán-kormány átvállalta az adósságunkat. Természetesen voltak települések, akik tartva az el-

adósodástól, nem éltek a pályázati lehetőségekkel, így viszont
nem fejlődtek.
– Milyen változásoknak kellett történnie, hogy eljussunk
idáig? Értem ezalatt egyrészt
az adósságátvállalást, másrészt a települési fejlesztések
teljes költségének támogatását.
– A konszolidáció a nagyon következetes, Európában egyedülálló gazdaságpolitikának volt köszönhető, melyről utólag még a
korábbi kételkedők is elismeréssel szólnak. Nem véletlen, hogy
Magyarország az Európai Unió több tagállamában is követőkre talált. Tudjuk, ehhez nagyon
erős támogatással rendelkező kormányzatra volt
szükség itthon, de az EU-ban is ez a siker alapja:
a nemzeti érdekek erős és határozott képviselete. Ha ez az erős felhatalmazás az Európai Parlamentben is megmarad, folytatódhat a jelenlegi
fejlesztési irány.
Ehhez az kellett, lássák az EU-ban, hogy a választások eredményeként a Magyar Kormány és
a Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációja
megkérdőjelezhetetlen felhatalmazással rendelkezik. Ezért sem vehetjük félvállról a május 26-i
EP választásokat.

– Ennek az erős felhatalmazásnak milyen
kézzel fogható eredményei vannak városunkban?
– Ahogy azt már az előbb is említettem, két tucatnyi már megvalósult vagy folyamatban lévő
pályázatot nyert el a város. Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére
kiírt körben is sikerült támogatást nyernünk, melyek célja az épületek
fűtési és melegvíz-elláA közelgő
tási költségeinek csökkentése. Az egyik, ami
különösen közel áll a
szívemhez, mintegy
szeretettel köszöntöm
400 millió forint értékben már meg is valóvárosunk
sult: a Szakképző Iskola
és a Tanműhely estélányait és asszonyait.
ben, továbbá az Idősek
Otthona két épületénél, és a Városi TanuKoncz Ferenc
szodánál. Ez a gyakorországgyűlési képviselő
latban többek között a
külső falak hőszigetelé-

Nőnap alkalmából

sét, a nyílászárók cseréjét, hőszivattyúk és napelemes rendszerek kiépítését, a gázkazánok és
radiátorok korszerűbbre cserélését jelentette, és
számottevő megtakarítást remélünk tőle.
– A költségmegtakarítást célzó beruházásokon túl vannak-e egyéb, a várost komfortosabbá tevő elképzelések is?
– Hamarosan a megvalósítás útjára lép az a 360
millió forintos költségű turisztikai fejlesztés,
melynek a szerencsi csokoládé a hívószava.
A Rákóczi-várban új színpad, hang- és fénytechnika kialakítására, a várkertben pihenőpark, játszótér és új parkolóhelyek kiépítésére kerül sor
ez év végéig. Sőt a cukorgyári hűtőtavak mellett
is kiépül egy rekreációs célokat szolgáló pihenőpark.
Egy teljesen más célú fejlesztés a kerékpár utak
kiépítése: az Ondi úton, a Magyar utca egy szakaszán, és a 37. sz főút mellett összességében
2,9 km hosszan, 2 méter széles kerékpárút létesül. Bízhatunk abban, hogy ennek a kivitelezése
is elindul az idén, tekintettel arra, hogy a tervek
és az engedélyek rendelkezésre állnak, a közbeszerzési eljárás is lezárult. Hosszan sorolhatnám
a további jelentős fejlesztéseket, mint például a
volt cukorgyár területére tervezett két ütemű
iparterület fejlesztés – a kettő összege 1,4 milliárd forintot tesz ki –, de terjedelmi okok miatt
nincs most lehetőség ezek részletekbe menő ismertetésére. Talán majd más alkalmakkor beszámol ezekről a Szerencsi Hírek.
A fejlesztések mellett az, hogy a város járási,
tankerületi, vidékfejlesztési, szakképzési centrum lett, térségközponti szerepét is jelentősen megerősítette. Persze senki nem dőlhet
hátra, a folyamatban lévő pályázatokat meg kell
valósítani, majd keresni a további lehetőségeket,
támogatásokat szerezni azokhoz is.
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PÉLDAÉRTÉKŰ AZ EGYüTTMŰKÖDÉS
A Nestlé Hungária Kft. vezetőinek
meghívását teljesítve a cég szerencsi
gyáregységében tartott kihelyezett
testületi ülést a város önkormányzata.
Nyiri Tibor polgármester arról adott
tájékoztatást, hogy a városvezetés és
a Nestlé között szorossá vált az
együttműködés az elmúlt években, a
gyár részéről folyamatosan kapnak tájékoztatást a fejlődésről, tervekről,
egyáltalán a cég mindennapjairól.
– A kihelyezett ülés – amelyen részt vett Koncz
Ferenc országgyűlési képviselő – most is ebből
az apropóból valósult meg. A cég fő szerencsi
profilja továbbra is a kakaó-, illetve a kávégyártás. Szerencsen működik a Nestlé közép-keleteurópai régiójának érzékszervi vizsgáló központja az instant italporok kategóriában. 2015ben 180 millió forintos beruházás révén új gyártósort alakítottak ki, ami 10%-os csomagolókapacitás növekedést eredményezett és 100 munkahelyet is teremtett. A február 21-ei eseményen jelen volt Noszek Péter a Nestlé Hungária
Kft. ügyvezető igazgatója is – sorolta Nyiri Tibor
– aki arról is tájékoztatást adott, hogy hamarosan új termékkel gazdagodik kínálatuk, ezt
egy Szerencsen tartandó nemzetközi sajtótájékoztató keretén belül kívánják tudatni a nagyvilággal. Persze ez azt is jelenti, hogy bővül
majd a foglalkoztatottak köre, ami jelenleg mintegy ötszáz főt számlál. A Nestlé egyre inkább
bekapcsolódik a város civil életébe, nem véletlenül volt a tavalyi csokoládé fesztivál díszvendége, és ki kell emelni a duális képzés lehetőségét. Tavaly októberben együttműködési megállapodást írt alá Szerencs Város Önkormányzata, a Bonbon Kft, a Nestlé Hungária Kft, illetve a Halász Produkt Kereskedelmi és Szolgálta-

tó Kft. Ennek keretében a Szerencsi Szakképzési
Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziumában és Szakközépiskolájában édesipari

termékgyártó, gyártósori gépbeállító, illetve
elektronikai műszerész képzések indulnak. –
Szerencsi és környékbeli diákok találhatják meg
a számításukat a Nestlében, jó az érdeklődés.
Egy önkormányzati szervezésnek köszönhetően
mintegy kétszáz fiatal vett részt környékünkről
egy idevonatkozó gyárlátogatáson, egyszóval
mindent megteszünk a jó együttműködésért –
mondta. Az is elhangzott, hogy A Nestlé kizárólagos finanszírozásnak köszönhetően ebben
tanévben is folytatódik a GYERE® program Szerencsen. – 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 a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetségének segítségével megtanítja őket arra, hogy a helyes táplálkozással
hosszútávon fektetnek be saját egészségükbe
– adott összefoglalót a találkozóról Nyiri Tibor
polgármester.
SfL
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STABIL ALAPOKON A VÁROS
Elfogadták a költségvetést
Szerencs Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete február 14-én tartotta meg soron következő ülését. A
képviselők az első napirendi pontban
tárgyalták a város költségvetését,
melyről Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető (fotónkon) adott tájékoztatást.

óvónőket érintette. A következő körben az egészségügyi és szociális terület bérrendezése történt meg több lépcsőben. Tavalyelőtt a kulturális terület
is kapott kulturális pótlékot, egyedül a
köztisztviselők maradtak ki – mondta.

Szerencs város költségvetése ebben az évben
7,6 milliárd forint. Az összeg legnagyobb részét
az a 18 Európai Uniós pályázat teszi ki, melyet
az önkormányzat az elmúlt években elnyert.
Ez mintegy 4,1 milliárd forint. A másik rész az
intézményrendszer működtetése, aminek 3,5
milliárd forint az összköltségvetése.
– Komoly változás volt az elmúlt három évben
a kötelező minimálbér emelésének biztosítása.
Ennek a kötelezettségnek az önkormányzat
minden intézményénél maximálisan eleget tett.
Ezen kívül tavaly már megmutatkozott az adóbevételek növekedése. Ez két dologra vezethető
vissza: az egyik a behajtás hatékonyságának
növelése, a másik pedig alapvetően az adózók
gazdasági körülményeinek a javulása. Az adóalapok is növekedtek nemcsak a befizetett öszszegek. Ez a növekedő bérterheket részben tudja fedezni – mondta el érdeklődésünkre Czakóné Szikszai Orsolya.

20 millió forint jut útrekonstrukcióra,
például a Széchenyi utcát szeretnék
megújítani, 50 millió forintot pedig viziközmű felújításra fordítanak.
2 millió forintot különítettek el az első
lakáshoz jutók támogatására. Szerencs
város közigazgatási területén fiatalok,
pályakezdők lakásépítéssel, lakásvásárlással, önkormányzati telek vásárlásával
történő lakástulajdonhoz jutására tíz fő kaphat
200 ezer forint vissza nem térítendő támogatást.
– A megszokott támogatásokkal szintén terveztünk, mind a képviselői alap, mind az egyéb
sport- és egészségügyi, illetve rendfenntartási
szerveknek és az egyházaknak nyújtott támogatás. A szociális kiadásoknál is az előző években megszokott önkormányzati támogatásokat
nyújtjuk majd – adott tájékoztatást a pénzügyi
osztályvezető. Idén is lesz többek között tanévkezdési támogatás, legjobb tanulmányi eredményt elért hallgatók támogatása, Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat, időskorúak támogatása, orvostanhallgatók támogatása, kisvállalkozások támogatása, vállalkozóvá
válás helyi támogatása és első lakáshoz jutók
támogatása.

Bérrendezés

2019-ben kiegyenlítő bérrendezésre lehetett pályázni a hivatali dolgozóknak, így az ottani munkavállalók illetményalapja közel 20%-al fog
emelkedni. – Kormányzati támogatást nyújtottunk be hivatali bérrendezéshez. Az elmúlt
években a közszférában már elindult egyfajta
bérrendezés. Ennek első állomása a pedagógusok voltak. Az önkormányzat részéről ez az

Fejlesztések,
támogatások

Feszes gazdálkodás,
növekvő adóbevételek

Céltartartaléka is van a városnak. – A Norvég

Alap támogatásban van kötelezettségünk, mely
során felújítási alapot kell képezni. Minden évben el kell tennünk egy bizonyos összeget. Ezt
is tartalmazza a költségvetés, ami 7,9 millió forint. A várral kapcsolatos felújítást ebből az alapból tudják majd finanszírozni – tette hozzá.
A polgármester szerint továbbra is feszes gazdálkodásra van szükség ahhoz, hogy megtudják
valósítani a pénzügyi tervet. – A város költségvetése tartalmazza az elmúlt évi előirányzatokat, hiszen mindazokat az intézményeket, amit
korábban, azt az idén is működtetni kell. Természetesen vannak benne változó tételek, de bízunk a fejlődésben. Az elmúlt évi költségvetés
nagyon szép része volt a vállalkozások adójából
befolyt összeg. Számítunk arra, hogy ez az adóbevétel idén is növekedni fog, de az elmúlt évi
bázissal kellett tervezni. Igen szoros a költségvetés, de nap mint nap úgy jövünk be, hogy szeretnénk növelni a bevételeinket. Legyen az pályázati forrás, adóbevétel, vagy bármilyen
egyéb, amit vagy az államtól, vagy az uniótól
lehet igényelni, pályázni, megtesszük és csökkentjük a költségeinket. A közlekedő autók száma többszörösére növekedett, mint néhány évvel, vagy évtizeddel ezelőtt. Sajnos a lehetőségeink nem adják meg azt, hogy ilyen mértékben
fejlesszük az úthálózatot, a parkolólehetőségeket, ennek ellenére kötelességünk az, hogy új
parkolási lehetőségeket alakítsunk ki és megújuljon a csapadékvíz-elvezető rendszer. Továbbra is azon dolgozunk, hogy ez meglegyen.
Én úgy gondolom, az óvodától az idősek szociális otthonáig a város rendelkezik azzal az infrastruktúrával, ahol a helyi emberekért, a szerencsieknek kell szolgáltatásokat nyújtani –
mondta a városvezető.
M. B.
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KÖZÉLET – AKTUÁLIS

AZ ÁTTELELÉS NEM VISELTE MEG
A SZőLőTőKÉKET
Az elmúlt év időjárása kedvezett a szőlőtermesztésnek, hiszen a hirtelen jött
meleg és a viszonylag kevés csapadékmennyiség hozzájárult az aszúszemek
fejlődéséhez, és kevesebb gondot kellett fordítani a növénytermesztésre is,
szemben a korábbi évekkel. A nemrégiben elvégzett rügyvizsgálatnak köszönhetően a Tokaj-hegyaljai szőlősgazdák optimistán állnak az idei évhez.
A termelők célja idén is a legmagasabb
minőség elérése és magasabb felvásárlási árak realizálása.
– Kiváló minőséget és
termésmennyiséget
eredményezett a 2018as év a szőlősgazdák
számára, ugyanis tavaly megfelelő mennyiségű csapadék hullott a területeken és a napsütéses órák száma is magas
volt. Az időjárási változásoknak megfelelően indult el a szőlőültetvények vegetációja idén –
mondta Dr. Molnár Péter (fotónkon) a Tokaji
Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.
A Tokaji Kutatóintézet rügyvizsgálata szerint javult a szőlő termékenysége az elmúlt év időszakához képest. A gazdák elmondása szerint
nagyjából a tavalyi átlagok várhatóak az idén
is, ami a fagykárok és a fertőzések elkerülésének köszönhető. A rendkívül korán jött meleg
miatt a megszokottnál jóval hamarabb indult be
a fakadás, valamint a virágzás, ami befolyásolta
az érést is. –Tavaly a vártnál jóval korábban,
már augusztus közepén hozzáláttunk a szürethez, egy rendkívül száraz időszakban. Ennek
megfelelően az aszúsodás is csak október végén indult el – emelte ki a Hegyközségi Tanács
elnöke.

Javában tart a szőlőtőkék metszése Tokaj-Hegyalján
Megfelelő számú fürt van jelen a rügyekben, ami
a kemény téli fagyok elmaradásának és a tavalyi
enyhe időjárásnak köszönhető. – Fagykárokat
nem regisztráltunk talán egy-két rosszabbul kezelt ültetvényen volt minimálisan fellehető kisebb fagy, de ettől eltekintve ilyen problémával
nem számolunk – mondta Dr. Molnár Péter.
A szerencsi borászok is meglehetősen jó
évet zártak, elmondásuk szerint megfelelő
minőségű és mennyiségű szőlőt sikerült
termelniük.
Gaál Mihály (fotónkon)
arról tájékoztatott, hogy
kiemelkedően magas
cukortartalmú szőlőszemeket sikerült leszedniük, melyre már
régen volt példa. – A
legtöbb cukorfokú szőlő,
amit eddig szedtünk az 24-es volt, az elmúlt
éven viszont 27-es cukorfokú aszúszemeket sikerült szüretelnünk. Ami egy picit árnyalja a képet az, hogy az átvételi árak alacsonyak voltak,
így aki csak szőlőtermesztéssel foglalkozik, az
nagyjából nullás eredménnyel tudta zárni az
évet. A mi területeinken a szőlővesszők szépen
beértek, nemrég a metszést is befejeztük, melyet rügyvizsgálat előzött meg. Ez alapján elmondhatom, hogy minden okunk megvan arra,
hogy optimisták legyünk az idei évjáratot illetően. Fagykár nem érte a szőlőimet, a rügyek
szép zöldek. Reméljük, hogy a minőség, a
mennyiség és az árak is összhangban lesznek
egymással – mondta Gaál Mihály borász.
Varkoly Ádám szerencsi borász (fotónkon) elmondta, hogy a 2019-es évet kedvező időben sikerült elkezdeniük, ami az átlagos télnek és a
hagyományos növényvédelemnek is betudható.

– Az alsó területeken
egy-egy szőlőrügy sérült, de komolyabb
fagykárral nem számolunk. Mi átlagosan
10-12 rügyet hagyunk a
tőkéken, de ez függ attól is,
hogy milyen borokat szeretnénk készíteni. A
metszés valójában egész télen zajlott a dűlőinken de 5 Celsius fok alatt nem végeztünk kézimunkát. Már elindult a nedvkeringés, ezért talán
egy pár hét múlva el is indul a rügyfakadás. Hamarosan végzünk a metszéssel, ezt követően
pedig kezdetét veszi a kötözés és a támberendezés – mondta Varkoly Ádám borász.
A helyi szőlősgazdák abban egyetértenek, hogy
a cél minden esetben a legmagasabb minőség
és az optimális mennyiség elérése, valamint a
felvásárlási árak emelése.
Dr. Molnár Péter a Hegyközségi Tanács elnöke
felhívja a gazdák figyelmét a kézimunkák és a
jól megválasztott növényvédelem jelentőségére. Az előzetes vizsgálatok azt igazolják ugyanis,
hogy idén fokozottabb lehet a levélatkák és a
pajzstetvek megjelenése az ültetvényeken,
mert az enyhe tél következtében a rügyekben
és a kéreg alatt számos ízeltlábú áttelel. – Mindenkit arra buzdítanék, hogy ne a megszokott
kéthetes vagy 10 napos fordulókkal szórjon, hanem figyelje a természetet. Mindenki ismeri a
dűlőjét, és a növényt, ezért fontos, hogy okszerűen védekezzünk. Ez egyrészt sokkal gazdaságosabb, másrészt pedig környezetkímélőbb is,
hiszen itt élünk, ezt a közeget kell megvédenünk és átadnunk a következő nemzedék számára – mondta a Hegyközségi Tanács elnöke.
F. D.
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FARSANGI üNNEPSÉGEK A VÁROSBAN
Farsangi ünnepséget tartottak kicsik és nagyok városszerte, melynek során színes maskarákba öltöztek az általános iskolák diákjai,
és az óvodás gyermekek. Emellett vicces jelmezt és álarcot vettek fel a nyugdíjas klubok tagjai is. A nevelési és oktatási intézményekben kiszebáb égetéssel űzték el a telet: Jöjjön a tavasz, vesszen a tél!
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OKTATÁS – NEVELÉS

hAJDú FÖLDRAJZ
BÁLOZTAK A GIMISEK SIKER AVERSENYEN

Zenés, táncos összejövetelt tartottak a végzős tanulók február 22-én a
Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. A bálon énekes műsort adtak a
gimnáziumi diákokból álló együttesek, melyet az éjszakáig tartó mulatozás követett.

OVISOK A BOLYAIBAN

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium
és Egészségügyi Szakközépiskola idén 7. alkalommal rendezte
meg a Dr. Hajdú–Moharos József Országos
Református Földrajzi
Tanulmányi Versenyét,
melyen a versenyzők
népesség- és gazdaságföldrajzi, valamint
topográfiai tudásukat
bizonyíthatták. A verseny első írásbeli fordulójának eredményei alapján
a 2019. február 23-án Karcagon megtartott országos szóbeli döntőbe jutott a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium 12. A osztályos tanulója Bárány Péter Tamás. A nemes és magas színvonalú küzdelmet követően az országos 8. helyezést szerezte meg. Bárány Péter
Tamás felkészítője Jancsovszki Máté volt, a gimnázium történelem-földrajz szakos középiskolai tanára.

SuLILESő A RÁKÓCZIBAN

Iskolacsalogató és télűző összejövetelt tartottak február 22-én a Bolyai
János Katolikus Általános Iskolában, amelyre a város két óvodájából érkeztek gyerekek. A rendezvényen Gaszperné Tilman Edina igazgató és
Csider Andorné igazgatóhelyettes köszöntötte az ovisokat, majd bemutatkozott az iskola néptánccsoportja. Az esemény közös tánccal és kiszebáb égetéssel zárult.
Nagycsoportos óvodások tettek látogatást a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában február 20-án délelőtt. A gyerekek vidám drámajátékokat játszottak, részt vettek egy farsangi rongyos bál mulatságon,
majd a Zeneiskola épületében ízelítőt kaptak arról, milyen hangszereken
lehet ott tanulni, és hogy milyen az élet a művészeti iskolában.
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A RÁKÓCZISOK
ISMÉT PIROSBA
ÖLTÖZTEK
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola kilencedik alkalommal csatlakozott az „Öltözz Pirosba!” elnevezésű
országos kezdeményezéshez múlt héten,
pénteken. A piros ruhás diákok szív alakban álltak össze, de egy mosolygó fejet
is formáltak az iskola aulájában.
A Szemem Fénye Alapítvány akciója
2011. novemberében kezdődött, amelynek során együttérzésük kifejezésére piros ruhadarabot, kiegészítőt öltöttek
magukra a résztvevők, és minimum 200
forint perselybe helyezésével támogatták hazánk első gyermekhospice házát,
a pécsi Dóri Házat. A kampány már az első évben hatalmas tömegeket mozgatott meg és óriási érdeklődés követte.
Ennek köszönhetően a következő években is megrendezésre került, köztük Szerencsen is. Tavaly a programhoz csatlakozóknak köszönhetően mintegy 4,5
millió forint gyűlt össze a Dóri Ház támogatására.
M. B.

MATEMATIKA VERSENYEK A BOLYAIBAN
A Matematikában Tehetséges Gyermekekért Alapítvány (MATEGYE) szervezésében
tartották meg immáron 28. alkalommal a
Zrínyi Ilona Országos Matematikaverseny
megyei fordulóját február 15-én a Bolyai
János Katolikus Általános Iskolában.
A matematikai feladatokkal kapcsolatos szintfelmérést 10 éve a Gordiusz Középiskolai Matematika versennyel összevonva rendezik meg.
A megmérettetésen a megye 150 általános és
középiskolájából közel 3000 tanuló vett részt
15 helyszínen. A környező településekről mintegy 210 diák mérte össze tudását a szerencsi
általános iskolában, logikai és feleletválasztós
tesztsorokon keresztül.
A következő héten 31. alkalommal a Hegyalja
matematika verseny döntőjét is megtartották
február 20-án a Bolyaiban. A 16 intézményből
érkezett 67 tanuló a szerencsi iskolában mutathatta meg a matematikában való jártasságát.
A változatos és sokszínű feladatok között számításos, logikai és szerkesztéses példák is szerepeltek. A matematika versenyek főszervezője

Maczkóné Matlák Julianna elmondta, hogy
mindkét próbatétel célja a logikai tantárgyakban tehetséges diákok támogatása és fejlesztése. A délutáni eredményhirdetésen elhangzott, hogy második helyezést ért el az ötödik
osztályosok versenyén Géczi Frigyes, a nyolca-

dik osztályos tanulók között harmadik helyen
végzett Cseresznye Zalán, akik a Rákóczi iskola
tanulói, a hetedik évfolyamosok körében pedig
Galambos Szilveszter a Bolyai iskola tanulója
végzett dobogós helyen.
F. D.
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KULTÚRA

MINDENNAP ÉRTÉKET ADuNK
– KuLTúRhÁZAK ÉJJEL-NAPPAL
A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár idén is csatlakozott
a Kultúrházak éjjel-nappal című országos rendezvénysorozathoz.
Február 15. és 17. között többek között meseelőadással és farsangi mulatsággal készültek a szervezők, de a program részeként
Pál Feri atya előadásán is részt vehettek az érdeklődők.
Óvodás és kisiskolás gyerekekkel telt meg a Rákóczi-vár színházterme
február 15-én délelőtt. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár a
Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat részeként Az állatok nyelvén
tudó juhász című meseelőadással kedveskedett a kicsiknek. Csütörtökön
délután farsangi összejövetelt rendeztek a Művelődési Központhoz tartozó klubok tagjai. Az eseményen Kardos Sándorné, az Öreg a nénikéd
klub vezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Nyiri Tibor polgármester
kívánt jó szórakozást a résztvevőknek. Ezt követően műsort adott a Szerencsi Férfikar, majd a jelenlévők álarcot, vidám jelmezt öltöttek és kezdetét vette a mulatság. Eközben a Galéria kávézóban a Könyvbarátok
klubjának tagjai találkoztak és osztották meg egymással legújabb olvasmányélményeiket. Szombaton délelőtt farsangi játszóház várta a gyerekeket a városi könyvtárban. Míg a felnőttek a könyvvásár könyvei között
böngésztek, addig a gyerekek álarcokat készítettek.
Hatalmas érdeklődés övezte Pál Feri atya szerencsi előadását február 16án este. A római katolikus pap és mentálhigiénés szakember Elégedetten
az élettel címmel tartott értekezést. Pál Feri atya – egyedi előadásmódjában – a mindennapi életből vett példákon keresztül beszélt arról, hogyan lehetünk elégedettek és boldogabbak. Elmondta, hogy merjünk és
akarjunk hálásak lenni azért, amink már van, amit megszereztünk magunknak, valamint meg kell tanulnunk örülni annak, ami a miénk. Pál Feri

szerint jobbá tehetjük az életünket akkor, ha felismerjük és tudatosítjuk
a pozitív érzéseket, érzelmeket, és teret adunk nekik magunkban.
Ez az előadás is része volt a Kultúrházak éjjel-nappal programsorozatnak.
Csider Andor, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója elmondta, hogy a Magyar Népművelők Egyesülete által tizenhárom évvel
ezelőtt útjára indított eseménysorozat célja, hogy minél többen legyenek
részesei a közművelődési intézmények által nyújtott kulturális sokszínűségnek. Terveik között szerepel, hogy jövőre is megrendezik ezt a programot.
M. B.

FőSZEREPBEN A TÁNC
Teltházas érdeklődés övezte a 12. alkalommal megrendezett Örök
Mozgásban táncestet február 23-án a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Az eseményen 215 táncos lépett fel 18 csoportban különféle
tánckategóriákban. Láthatott a közönség többek között hip-hop,
mazsorett, pop és latin táncokat.

A rendezvényt Koncz Ferenc országgyűlési képviselő nyitotta meg, majd
Nyiri Tibor polgármester is szólt a megjelentekhez, aki kiemelte a sport
és a mozgás fontosságát. Ezt követően Dr. Szemán Ákos Taktaharkány
polgármestere mondott köszönetet a táncosok és a szervezők fáradhatatlan munkájáért.
A Szikra Tánciskola és Spry Dance Club idén is készült egy új produkcióval,

ami az egykori táncostársuk Fila Tímea történetét dolgozta fel. – Tavaly
láthatta a közönség a Fordulópont című koreográfiát, ami a mi nézőpontunkból készült. Bemutatta azt, mi hogyan láttuk egykori társunk tragikus
történetét, autóbalesetét. Az idén elkészült a Törés című koreográfia. Itt
már a balesetet követő eseményeket mutattuk be táncos formában –
mondta az esemény főszervezője Kovács Annamária, Cini.
A tánccsoport életében meghatározó szerepet töltött be Fila Tímea, aki
a balesetét követően úgy döntött, hogy visszatér egykori csapatához.
– 17 éven keresztül táncoltam a Spry Dance Club tánccsoportban. Egy
sajnálatos baleset történt velem, ami megihlette az egykori táncostársaimat, így tavaly egy meglepetés koreográfiával készültek nekem. Akkor
döntöttem el, hogy ha az időm és az energiám engedi, akkor visszatérek.
Ennek következtében vettem részt aktívan a táncok koreográfiáinak kialakításában – mondta Fila Tímea.
A minden évben megrendezett táncest célja, hogy a szülők visszacsatolást kapjanak az elmúlt egy évben tanultakról, valamint hogy összefogja
a település tánccsoportjait.
F. D.

SZERENCSI

PORTRÉ

hírek

11

„MINDIG KERESTEM
AZ úJ KIhíVÁSOKAT”
A Felvidékről származó, ma már Szerencsen élő Döme Aladár a 2011-ben
újjáalakult Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség elnöke. Emellett jelenleg vállalkozóként és a tarcali Gróf
Degenfeld Kastélyszálló igazgatójaként dolgozik. Vele beszélgettem.
Döme Aladár gyermekkorát a szlovákiai Pered
(szlovákul Tešedíkovo) nevű településen töltötte, ott végezte el az általános iskolát is. Édesapja egy építészeti cégnél dolgozott, édesanyja
gyári munkásként tevékenykedett. Szakközépiskolába Pozsonyban járt. Jó tanulmányi eredményei voltak, főként a matematikát, fizikát és
kémiát szerette, mégis a vendéglátóipar vonzotta a legjobban. Ezért beiratkozott egy hotel
akadémiára, ahol szaktantárgyakból kellett
érettségiznie. – Édesanyám budapesti volt és
sokat jártunk oda meglátogatni a nagyapámat.
Előfordult, hogy egy-egy születésnap, névnap
alkalmából szállodában ebédeltünk, ott ünnepeltünk. Emlékszem, amikor beléptem a Hungária Hotelbe, egy falusi gyerek a Felvidékről
egy ilyen hotelben csak ámult és bámult és azt
gondoltam: a mesében vagyok – kezdi Döme
Aladár.
A hotel akadémián négy évig tanult, majd oroszul és németül érettségizett le. – Igazából kitanult pincér, felszolgáló vagyok, de mivel az
ambícióim magasabbak voltak, szerettem volna
a menedzsmentben dolgozni. Arról álmodtam,
hogy egyszer majd egy szállodát vezethetek.
Szerencsém volt, mert egy ötcsillagos hotelben
volt a gyakorlatom Pozsonyban a Duna parton.
Munkába tudtam állni ott és voltam felszolgáló,
vezető felszolgáló, haladtam a ranglétrán. A
legkisebb lépcsőfoktól egészen a „Food and Beverage Manager” (éttermi igazgató) szintig, ami
a vezérigazgató helyettesi pozíciót is biztosítja.
1977-ben egy pincérversenyen az elsők között
végeztem. Erre nagyon büszke vagyok, mert ennek rangja volt még akkoriban – folytatja Döme
Aladár, aki 1988-ban a pozsonyi Forum Hotelben vállalt állást: a francia étterem menedzsere
lett. – Itt meg kellett tanulnom a francia kultúrát, konyhaművészetet, de igazából nemzetközi
gasztronómiát vonultatott fel a vendéglő. A menedzsernek sokrétű feladatai vannak: biztosítja
azt, hogy az étterem magas szolgáltatást, minőségi alapanyagokból készülő ételeket és italokat nyújtson, és jó bevételeket produkáljon.
Feladata még a személyzet képzése, mindennapi oktatása. Azt lehet mondani, hogy ez egy
speciális munka, ami a gasztronómiának a csúcsa. Minden apró részletre figyelni kell. Büszke
vagyok arra, hogy Stevie Wonder, többszörös

Grammy-díjas és Oscar-díjas amerikai popénekes, zongorista, zeneszerzőnek én voltam a személyes
felszolgálója, mikor Pozsonyban
járt – mondja.
Döme Aladár arról is mesélt, hogy
gyorsan tudott előre haladni a
ranglétrán annak köszönhetően,
hogy több nyelvet is beszélt: németül, angolul, oroszul, szlovákul
és csehül is tud. Később jött a
rendszerváltás és a Forum Hotel
után nyugat felé vette útját, elsőként Ausztriába. Bécsben és az
osztrák Riviérán egy igazán nemzetközi csapatban találta magát,
ahol sok mindent megtanult a
gasztronómián kívül: az életvitelt,
a kultúrát, új szokásokat, viselkedéseket. – A gasztronómiában az
a jó, hogy soha sincs vége. Általában gyorsan rájöttem, hogy mindig előre kell menni az új dolgokért. Nem szabad megállni. Mindig kerestem az új kihívásokat.
Aztán jött Németország, Svájc. Az
a vágy is vezetett, hogy megismerjek valami mást – mondja.
Közben megnősült és három gyermeke született, visszatért Pozsonyba és egy négycsillagos
hotelben vezérigazgató helyettesként dolgozott.
– Olyan befektetőkkel találkoztam, akiknek Magyarországon volt érdekeltségük és jelentkeztem egy állásra, ami Tarcalon volt. 2004-től hat
évig a Gróf Degenfeld Kastélyszállóban dolgoztam, majd kiléptem és vállalkozni kezdtem. Öt
év után visszatértem és jelenleg a Degenfeld
Kastélyszálló igazgatójaként tevékenykedem. A
szemem előtt ez van: rend, fegyelem, tisztaság.
Ez alapkövetelmény magammal szemben is és
a kollégákkal szemben is. Ehhez csatlakozik a
minőség. Nagy erőfeszítéseket kell tennem
azért, hogy ezen az úton tudjunk haladni –
mondja. Itt ismerte meg második feleségét, aki
a borászatban kereskedelmi igazgatóként dolgozott. Szerencsen telepedtek le, egy kislányuk
született. – Ez volt a célom, hogy Szerencsen
otthonra találjak, mert megszerettem ezt a kisvárost. Vannak barátaim, ismerőseim, akiknek
sok mindent köszönhetek – mondja.
Munkája mellett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Sakkszövetség elnökeként is dolgozik. –
Gyermekkorom óta szeretek sakkozni, édesapám is nagyon jó játékos volt. Amikor Lékó Péter a világbajnokságra készült, egy csendes helyet keresett. Akkor jött szóba a tarcali kastély-

szálló. Így szerencsém volt jobban megismerkedni a sakkvilággal és találkozhattam 3-4 világbajnokkal is. Később felkértek a megyei
sakkszövetséghez, ahol igyekeztem segíteni,
menedzseltem a gazdaságot. Egyszer találkoztam Visuvanátan Ánand indiai sakknagymester,
sakk világbajnokkal. Elmesélte nekem, hogy készítettek egy felmérést, olyan gyerekekről, akik
sakkoznak, és akik nem sakkoznak. Kiderült,
hogy azoknak a tanulóknak 30%-al jobb lett az
iskolai eredménye, akik tudtak sakkozni. Ekkor
elhatároztam, hogy teszek valamit. Ha a sakkjáték varázsa megfogja a gyerekeket, akkor
nem fogják nyomkodni a telefont, nem kell anynyira félteni őket, hogy az utcára mennek. A
sakk is csak játék, de a királyok játéka. Elindítottunk egy olyan projektet mely során összehívtuk a környék polgármestereit. Sokat köszönhetek Koncz Ferenc országgyűlési képviselő úrnak, aki nagyban támogatott engem. Célunk volt a sakkversenyek szervezése a gyerekek részére. Nemrég zajlott le Szerencsen az
amatőr sakk diákolimpia a megyei sakkszövetség szervezésében – folytatja.
Döme Aladár szabadidejében gyakran úszik és
fut, emellett nagy focirajongó. Az utazás is fontos számára télen és nyáron is szívesen fedeznek fel új helyeket családjával.
M. B.
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Nemzeti ünnepünk
szerencsi programjai

2019. március 14–15.
Szerencs Város Önkormányzata
tisztelettel hívja és várja az érdeklődőket

az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc
évfordulója alkalmából
szervezett ünnepi programokra
2019. március 14. csütörtök

7.50 Iskolai megemlékezés a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban, ezt követően koszorúzás a Kossuth-szobornál.
9.00 Megemlékezés és koszorúzás Széchenyi István szobránál
a Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjaival a Késmárk utca–Széchenyi utca kereszteződésénél.
12.00 A szerencsi diákönkormányzatok koszorúzása Petőfi
Sándor emléktáblájánál. Műsor: SzSzC Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája.
15.30 Megemlékezés és koszorúzás Ondon az emlékműnél.
Ünnepi beszéd: Nyiri Tibor polgármester.
Közreműködnek: ondi és szerencsi óvodások, Galgóczi
Ferencné (Rossz idő esetén a tornateremben.)
20.00 Az Ismerős Arcok zenekar koncertje
a Rákóczi-vár színháztermében. Belépődíjas rendezvény.

2019. március 15. péntek

9.00 Koszorúzás az 1848-as emlékműnél a Kossuth téren.
Beszédet mond: Nyiri Tibor polgármester.
Közreműködik: Hegyalja Pedagógus Kórus.
10.00 Ünnepi megemlékezés a Rákóczi-vár színháztermében.
Beszédet mond: Koncz Ferenc országgyűlési képviselő
Műsor: Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

KÖ
ZÉRD EK Ű
KÖZÉRDEKŰ
IN
FORMÁCI ÓK
INFORMÁCI
szerencsi polgármesteri hivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. 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, előzetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14 órától. Dr.
Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8–12 óráig.

szerencsi Járási hivatal, kormányablak

Cím: 3900 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.

ügyeletes gyógyszertárak

KÖZÉRDEKŰ

LAKOSSÁGI
FELhíVÁS!
ÉrtesítÉs az ebek 2019. Évi veszettsÉg
elleni oltásáról És chipezÉsÉről
szerencs És ond területÉn

A chip behelyezés díja 4 000 Ft/eb,
oltás díja 4 000 Ft ebenként, melyet
a helyszínen kell megfizetni. Ez a díj a
kötelező féreghajtást is magában foglalja, 20 kg testsúlyig. Minden három
hónaposnál idősebb eb oltása kötelező.
Az előző évben kapott oltási könyvet
kérjük, mindenki hozza magával, mert
új oltási könyvet csak térítés ellenében
áll módunkban kiállítani.
A háznál és a rendelőben történő
oltás díja: 5 000 Ft ebenként, a chip
behelyezés díja 5 200 Ft ebenként.
A háznál történő oltás időpontja: 2019.03.24-én (vasárnap) 8-17 óráig
tart, 2019.03.24. után pedig egyénileg egyeztetett időpontban történik,
melyre bejelentkezni a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft-nél az alábbi
telefonszámokon lehet, munkaidőben: 7:00-15:30-ig.
Az oltás és chipezés meglétét a hatóságok az állat tartási helyén ellenőrizni fogják. Az oltatlan és chipezetlen eb tulajdonosa 80 000 – 220 000
Ft-ig terjedő pénzbüntetésre számíthat. A kötelező oltást követően az
Önkormányzat ebösszeírást tart!
Dr. Boros László Jogosult állatorvos Tel.: 20/323-6507
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Tel.: 47/361-308, 70/628-4271

AZ OLTÁS hELYSZíNEI ÉS IDőPONTJAI SZERENCSEN:
2019.03.09. (szombat) 08:00-10:30: Szerencsi Városgazda NP. Kft.
Telephely (Szerencs, Eperjes 9.)
2019.03.09. (szombat) 10:40-12:00: Fecskés, Arany J. úti Élelmiszerbolt mögötti üres telek
2019.03.09. (szombat ) 13:00-14:30: Erzsébet tér (nagy Posta mögött)
2019.03.10. (vasárnap) 08:00-10:30: KRESZ Park (Hidegvölgy utca
végén)
2019.03.10. (vasárnap) 10:40-12:00: Kilián út 33 szám melletti
üres telek
2019.03.10. 13:30-16:00: Ondi út (játszótér mögött)

AZ OLTÁS hELYSZíNEI ÉS IDőPONTJAI ONDON:
2019.03.09. (szombat) 14:40-15:30: Fő út Ady Endre út sarok
2019.03.09. (szombat) 15:30-16:30: Alsó buszmegálló

MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzata
minden érdeklődőt vár

a szerencsi cukorgyár bezárásának évfordulója
alkalmából rendezett

Február 25. – március 3.: Oroszlán Patika, március 4-10.: Alba Gyógyszertár, március 11-17.: Tesco Gyógyszertár, március 18-24.: Centrum Gyógyszertár.

megemlékezésre és koszorúzásra

szerencsi hírek
ügyeleti telefonszáma:

a Cukorgyári Emlékparkban.

(20) 340-6089

2019. március 11-én, hétfőn 15 órától
Közreműködik a Szerencsi Férfikar.

SZERENCSI

ÉLETMÓD

hírek

13

A hÉT GYÓGYNÖVÉNYE: A TüDőFŰ
Az orvosi tüdőfű az érdeslevelűek családjába
tartozó évelő növény,
melynek gyógyászati
szempontból legértékesebb növényi része a fehér
pettyekkel tarkított levele. A
tüdőfű levelének a fontosságát az is
alátámasztja, hogy régen a népi gyógyászatban
azt vallották, hogy a tüdőbetegségeket olyan
növényekkel lehet gyógyítani, melynek levelei
valamilyen hasonlóságot mutatnak a tüdővel.
Nemcsak ezen a néven ismert, de egyes tájakon
elterjedt elnevezése még a pettyegetett tüdőfű
és a dongóvirág is. A növény legfontosabb hatóanyaga, mely az egész érdeslevelűek családjára jellemző, az allantoin nevű vegyület. Levelét, valamint virágos hajtását nyálkaanyag és Cvitamin tartalmának köszönhetően különböző

légzőszervi megbetegedések kezelésére használhatjuk. A növényből készült tea alkalmas arra, hogy az enyhe lefolyású, meghűléses eredetű légúti betegségeket enyhítse. Alkalmas a légcsőhurut és a légzőszervi panaszok kezelésére
azáltal, hogy enyhíti a tüdő és a légcső irritációját valamint elősegíti a váladék felszakadását.
Fontos köhögéscsillapító és köptető. Gyakran
használják még a légúti megbetegedések mel-

lett vérzéscsillapításra, hasmenés és aranyeres
csomók kezelésére. Jó tulajdonságaihoz tartozik
a tüdőfűnek az összehúzó hatása, és az, hogy
meggyorsítja a sejtek regeneráló képességét. A
népi gyógyászatban a bélnyálkahártya-gyulladás kezelésére használják. Kevesen tudják, hogy
a konyhában is használható, tavaszi saláták alkotórészeként gazdagíthatjuk vele étrendünket.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A martilapu levelek több hatóanyagot tartalmaznak. A
beküldők közül Hesz Jánosné, 3900 Szerencs, Előhegy út. 23. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mire használják a tüdőfű teáját? Megfejtéseiket március 14-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a
Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

A TÁPLÁLÓ ÉS EGÉSZSÉGES: ÉDESBuRGONYA
A batáta, azaz édesburgonya - ahogy közismert nevén ismert – neve ellenére semmiféle rokonságban nem áll a burgonyafélék családjával. A
batáta a szulákfélék nemzetségébe tartozik. A Peruból származó édesburgonya az egyik legsokoldalúbb élelmiszernövény (gyökér). A spanyol
hódítók terjesztették el sok közép- és dél-amerikai, délkelet-ázsiai, európai országban, ahol alapvető táplálékként fogyasztják. Az édesburgonya két fő fajtája közül az egyik világos húsú és lilás héjú, ennek íze a
gesztenyéhez hasonlít, míg a másik fajtája narancssárga húsú és sárgás
héjú, ez inkább sütőtök ízű. A száraz, hűvös helyet kedveli, de hűtőbe ne
tegyük, mert megkeseredik. Hámozás után rakjuk vízbe.
Magyarországon a Dél-Alföld vidékén termesztik nagyobb mennyiségben, az őszi évszak szolgál a betakarítására. Amerikában nemzeti eledel,
főként a déli állomokban és főleg ősszel, a Hálaadás napja táján, például
kandírozva pulyka és sonka mellé. Kentuckyban a sült édesburgonya szeleteket szalonnás pirítóson eszik. Az ún. kreol konyha fontos alapanyaga,
a Dominikai Köztársaságban fogyasztják reggelire is. Kínában, Japánban
az utcán árulják a sült édesburgonyát. Dél-kelet Ázsiában a leveleit és
hajtásait is fogyasztják. Lisztjéből kenyeret sütnek, alkohol is készül belőle.
A batáta egy adagja a napi A-vitamin szükséglet – amely majdnem kizárólag béta-karotin formájában van jelen – hétszeresét fedezi. Emellett
nagyon jó vitaminforrás, magas B1, B2, B3, B5, B6, C-vitaminnal és E-vitaminnal rendelkezik. Kitűnő rostforrás, illetve számottevő mennyiségben
találhatóak meg benne a különböző ásványi anyagok. Egy 2008-ban végzett tanulmány szerint a batáta kivonat javítja az inzulinérzékenységet
és a vér glükóz szintjét a 2-es típusú cukorbetegségben szenvedő betegeknél. Főzhetjük, süthetjük, keverhetjük sült zöldségek közé, süteményeket, édességeket is készíthetünk belőle. Sütőtökkel együtt is pikáns
ízhatást érhetünk el. Jól harmonizál
a fahéjjal, lime-mal, gyömbérrel, kókusszal. Angliában
VII. Henrik egyik kedvenc
étele az édesburgonyából sütött lepény volt,
mert úgy vélte, ez segíti őt a szerelmi életében.

RECEPTKLuB:
EZT SüSD MEG!
Rovatunkban Butykai Zoltánné ondi lakos képviselőfánk
receptjét osztjuk meg Olvasóinkkal!

Hozzávalók: tésztához: 20 dkg finomliszt, 20 dkg vaj v. margarin, 5 db
tojás, 1 tk cukor, 1 csipet só, 2 dl víz. Vaníliás krémhez: 2 cs. pudingpor,
5 dl tej, 10 dkg cukor, 4 db tojás, 5 dkg porcukor. Tejszín: 2,5 dl habtejszín
(Hulala), 1 cs. habfixáló, 25 dkg mascarpone.
Elkészítés menete: A sütőt előmelegítjük 180 C-ra, a sütő aljára egy
edénybe kis vizet teszünk, és elkészítjük a tésztát. Felmelegítjük a vizet
a vajjal, cukorral és a sóval, majd ha fő, belekeverjük a lisztet. Állandó
keverés mellett addig főzzük, míg elválik az edény falától. Hűtjük, majd
robotgéppel egyenként belekeverjük az egész tojásokat. Habzsák vagy
kanál segítségével tojásnyi halmokat rakunk egymástól kb 3 cm-re, mert
duplájára nőnek. A sütés 180 C-on 20 percig, majd 160 C-on kb 35 percig
történik. Közben nem nyithatjuk ki a sütő ajtaját, mert összeesnek a fánkok. A fánkok tetejét levágjuk és az üreges belsejébe töltjük a krémeket.
Vaníliás krém: A tojások fehérjéjét 5 dkg porcukorral kemény habbá
verjük. A pudingport a tojások sárgájával elkeverjük egy pici tejben. A
maradék tejet 10 dkg cukorral felforraljuk, a pudingport megfőzzük, majd
ha kemény a tojáshabot óvatos mozdulatokkal belekeverjük a habverő
segítségével. Nyomózsákba töltjük és a fánkok közepébe adagoljuk.
Tejszínhab: A tejszínhabot felverjük, ha kemény beletesszük a habfixálót,
majd a mascarponet. Habzsákba töltjük és a vaníliás krém tetejére teszszük. Visszatesszük a fánkok tetejét, és igény szerint megszórjuk
porcukorral.
Jó étvágyat!
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HIRDETÉS – KÖZÉRDEKŰ

ELSZÁLLíTJÁK
A ZÖLDhuLLADÉKOT!
MEGúJuL
AZ IVÓVíZhÁLÓZAT
Február közepén megkezdte az ivóvízhálózat rekonstrukcióját
a Borsodvíz Zrt. 6,5 km hosszan. A munkálatok során számítanak a lakosság türelmére és megértésére.

Tájékoztatjuk önöket, hogy a BMH Nonprofit Kft. 2019. márciusában
indítja a házhoz menő zöldhulladék gyűjtést. A zöldhulladék gyűjtését 2019. március 4. – december 15. közötti időszakban kéthetente végzik.
A zöldhulladékot az erre rendszeresített BMH Nonprofit Kft. logójával ellátott „zöldhulladék gyűjtőzsák” feliratú ingyenesen biztosított
zsákokban szállítják el.
A zsákokba, helyezhető falevél, ágnyesedék, vágott fű, gyom, stb.
A nagyobb méretű faágak legfeljebb 2 cm átmerőig és 1 méter hoszszússágúra darabolva, kötegelve helyezhetők el a zsákok mellett.
További információ a www.bmhnonprofit.hu honlapon olvasható.

HIRDETÉS

köszönetnyilvánítás
Kapus Krisztián családja
ezúton szeretné kifejezni köszönetét
és háláját a város közösségének,
az iskoláknak és magánszemélyeknek, akik
a kisfiú betegsége alatt önzetlenül támogatták
őket és az elmúlt évben
segítséget nyújtottak.

A Szerencsi hírek
következő száma
2019. március 22-én
jelenik meg.

SZERENCSI

Lakossági

apróhirde

INGATLAN

Szerencs csendes környékén, a belvároshoz közel, eladó egy folyamatosan rendben tartott, felújított 4
szoba+ nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (4-5)

MUNKA

A K-Vill Energy Kft. villanyszerelőket, szakmunkásokat keres orszá-

hírek
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tés

gos munkavégzésre. Szállás, utazás
térített, versenyképes jövedelem.
Érd.: 20/560-8785. (4)
Épületburkolás, komplett lakás felújítás átalakítás. Minőségi munka
referenciával garanciával, minőségi
anyagokkal. Érd.: 20/440-8357, facebook: Kardos Richárd Mihály. (4)
Recepciós állásra keresünk jó megjelenésű hölgyet, urat. Angol alapfok az elvárás. Tel.: 20/511-8082. (4)
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SPORT

AMATőR SAKK DIÁKOLIMPIA
SZERENCSEN
Február 18-án rendezték meg a B.A.Z.-Megyei Sakk Diákolimpia Egyéni
Amatőr döntőjét a Rákóczi-vár Színháztermében. Az eseményen 104
résztvevő mérte össze sakktudását hat korcsoportban közel 45 iskolából.
Az agytornán Balogh Imre, az SZVSE sakk szakosztályának vezetője -aki
versenybíróként segített a rendezvényen- ismertette a szabályokat, majd

egy egész napon át folyt a küzdelem a megyei érmekért. A szerencsi sakkozókat hatan képviselték a rendezvényen, akik közül Gál Mózes az első
helyezést érte el kategóriájában így, továbbjutott az országos döntőbe,
amit áprilisban rendeznek meg Miskolcon.
V. E. A.

EREDMÉNYES
KOSARASOK
Az utóbbi időszakban eredményesen szerepeltek a Szerencs
VSE U12-es kosarasai.

SZERENCSEN
TALÁLKOZTAK
AZ uLTISOK
82. alkalommal tartották meg a Zempléni Ultitalálkozót február 9-én a szerencsi TippRom Söröző Lottózóban. A versenyre helyi
és a környező településekről érkeztek kártyások, összesen 34-en indultak. Az eseményt megtisztelte jelenlétével Nyiri Tibor
polgármester is, aki a kártyajáték összekovácsoló erejéről szólt. Tizennégy helyezett serlegekkel, oklevéllel és értékes nyereményekkel gazdagodott. Elsőként végzett
Király Imre, második lett Zemlényi Gábor, Lakatos László a harmadik, Takács Miklós pedig a negyedik helyet szerezte meg. A következő Ultitalálkozót március 16-án rendezik meg a Tipp-Rom Sörözőben.

B 3×3 bajnokság első fordulóját Miskolcon a Fényi Gyula Gimnáziumban
tartották meg 19 csapat részvételével. A Szerencsi Darazsak az első helyen végeztek. Legeredményesebb játékosaink: Pálinkás Gergő, Lesó
Áron, Lesó Ákos, Pankotai Péter, Cseresznye Ákos, Erdei Balázs, Erdélyi
András, Szolnoki Levente.
U12 bajnokság Felső ház: 1.-2. régió 4-4 legjobb csapata között A csoportban két meccset játszottak a szerencsiek.
Civis DKA Tigrisek – Szerencsi Darazsak 60:86.
MEAFC Cápakölykök – Szerencsi Darazsak 59:72
Legeredményesebb játékosaink: Pálinkás Gergő, Lesó Áron, Lesó Ákos –
adott tájékoztatást Nagy Lajos szakosztályvezető.

SPORT
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TAVASZI SZEZON ELőTT A FOCISTÁK
Már javában zajlanak a felkészülési
mérkőzések a Szerencs VSE labdarúgói
számára a tavaszi bajnoki szezon előtt.
Az őszi időszak nem sikerült jól a szerencsi csapatnak, így
most a bennmaradásért kell küzdeniük. Tóth István
edző (fotónkon)
azonban bizakodó,
őt kérdeztük a tavaszi szezon előtt.
Január 7-én kezdte meg a felkészülést a Szerencs VSE felnőtt labdarúgócsapata az idei tavaszi szezonra. Heti három alkalommal tartanak
edzést teremben és a kinti pályán. Emellett edzőmérkőzéseket is rendeztek műfüves pályákon. A csapatból több játékos is átigazolt másik
egyesülethez. Szegedi Zsolt a bőcsiekhez, Galylyas János Göncre ment, Ruszin Bence, aki kapus poszton játszott, szintén máshol folytatja
tovább. – A keretet ifjúsági játékosokkal töltöttük fel. Öt-hat fiatal focistát folyamatosan szerepeltettünk a műfüves edzőmérkőzések alkalmával, egy szintre próbáljuk felhozni őket. Az
U16-os, U19-es csapatok is folyamatosan edzenek, és olyan is előfordult, hogy a felnőtt csapattal együtt készültek az ifjúsági játékosok –
mondta Tóth István edző. Az U11-es és U13-as
korosztályú, Bozsik programban résztvevő gye-

rekekkel téli tornákon vettek részt, amit a Kulcsár Anita Sportcsarnokban rendeztek meg.
Ezeken a mérkőzéseken sikeresen szerepeltek a
kis futballisták. A felnőtt csapat célja a bennmaradás a bajnokságban. Az első tavaszi mecscset Bogács ellen vívják a szerencsi labdarúgók.
A gyengén sikerült őszi szezon után az edző
szerint minden mérkőzés nehéz lesz. – Eddig
megvolt a célunk, mindig a középmezőny vagy
eleje, vagy közepe. Most sajnos a végén helyezkedünk el. Ahhoz, hogy bent maradjunk, az
előttünk lévő csapatokat kell megelőzni, ami
nem lesz könnyű feladat – tette hozzá. A szerencsiek hét mérkőzést játszanak hazai pályán

és öt meccsük lesz idegenben. Tóth István
azonban bizakodó. Elmondta, fontos, hogy a
szerencsi közönség előtt bizonyítsanak és jól
szerepeljenek, idegenben pedig megpróbálnak
jó taktikával pontot szerezni. Az első meccs
március 2-án lesz, ahol Bogács gárdáját fogadják a szerencsiek, melyre minden szurkolót szeretettel várnak. – A bogácsi gárda előttünk van,
jó csapatnak tartom őket. Azonban volt már rá
példa, hogy lelkes játékkal, hazai pályán kétszer
is legyőztük őket, erre készülünk most is. Bízom
benne ha ez sikerülne, akkor elég erőt és önbizalmat adna a további mérkőzésekhez – mondta Tóth István.
M. B.

ELSÖPRő GYőZELEM ASZTALITENISZBEN
Szerencs Város Sportegyesületének asztalitenisz szakosztálya a MEAFC együtteséhez látogatott február 16-án. Az NB II-es csapatunk elsöprő győzelmet aratott, 162-re diadalmaskodott a házigazdákkal szemben. Lehoczki Gábor, Stadler Tamás és
Korály Tibor minden mérkőzésüket megnyerték, Macsuga József pedig két ponttal
járult hozzá a győzelemhez. A szerencsiek mindkét páros meccset megnyerték.
Az NB III-as együttesünk is a MEAFC ellen állt
ki, és szintén nagyarányú győzelmet arattak a
játékosaink. A végeredmény 15-3 lett a szerencsiek javára. Li Hongyang és Köllő András 4-4,
Köllő Ábel 3, míg Zeller Gábor 2 győzelemmel
járult hozzá a sikerhez. A játékosaink mindkét
páros mérkőzést megnyerték.
A megyei csapatunk a Hunyadi Sportcsarnokban a Boldva gárdáját fogadta február 15-én. A
meccset fölényesen megnyerték a szerencsiek.
Nagy lendületet adott a hazaiaknak az újonnan
belépő Korály Csaba játéka, aki mind a négy
meccsét megnyerte. Filácz Attila és Csorba István 3-3, míg Deli István 2 győzelemmel járult
hozzá a sikerhez. A Korály – Deli kettős a páros
mérkőzését is megnyerte. Így a szerencsiek 135 arányban diadalmaskodtak.
Karcagon rendezték az országos diákolimpia

döntőit február 14-17. között. A nem igazolt versenyzők között Sárossy Balázs szerzett jogosultságot az indulásra, és sikerült az igen előkelő 6.
helyezést elérnie. Ezúton is gratulálunk, és további sok sikert kívánunk neki.
Köllő András szakosztályvezető
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KERESZTREJTVÉNY
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 12. Savanyúság. 13. A három fázis betűjele. 14. Te
meg én. 15. Az USA geostacionárius pályán keringő
hírközlési, meteorológiai és méréseket végző műholdtípusa. 16. Előadó röviden. 18. Azonos betűk. 19. Nem
is ez! 20. Látószervünk. 22. 2009-ben alakult párt nevének rövidítése. 23. Súrol. 25. Ötórai ital. 26. Bodri lakása. 27. Az abc utolsó betűje. 28. Fafűrészipari termék. 29. Havas, jeges talajon talpakon csúszó jármű.
31. Mosógép márka. 32. Három oxigénatomból álló
instabil molekula. 34. Angi ….; Gábor Pál film címe.
36. Színlelt. 37. Kipling kígyóhőse. 38. Az Arno mellékfolyója. 39. Török autó jelzés. 41. Lengyel légitársaság
nevének rövidítése. 42. Katonai jellegűvé tevő.
FÜGGŐLEGES: 1. Ingyenélő. 2. Pest megyei település. 3.
Magot szór a földbe. 4. Olasz és thaiföldi autó jelzés. 5.
Turfműszó. 6. Kertben talajt forgat. 7. Ruggyanta. 8. Barkács áruházlánc. 9. A molibdén vegyjele. 10. Amerikai
munkanélküli. 11. Ügyirat. 17. Hangarózsa. 18. 999 római
számokkal írva. 19. Harcias nő. 20. ..ót: fukar, zsugori. 21.
Tűz által megsemmisül. 22. Keletkezik, létrejön. 23. A fősor második, befejező része. 24. A jód és kén vegyjele.
26. Stannum. 30. -…;-én. 31. Nyaralnak közepe! 32. Istálló.
33. E naptól fogva. 35. Az Öt-tó egyike Észak-Amerikában. 36. Árucikk eladási árát megállapítja. 37. …stor: zárda. 39. Tízen Túliak Társasága rövidítése. 40. Harcmező. 41. Szemével érzékel. 43. Filé páros számú betűi. 44. A rádium vegyjele. 45. Haza fele!
Előző rejtvényünk megfejtése: Ez egy őrült karnevál a maszkja mögött nem tudod ki áll. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert:
Körömi Imréné, 3900 Szerencs, Pozsonyi u. 27. A fenti rejtvény megfejtését március 14-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 (március 1-22.)
Kos: III. 21. – IV. 20.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.

A március, munka szempontjából kedvez majd a Kosoknak leginkább, akik kellőképpen kötetlen munkakörben dolgoznak ahhoz,
hogy szabadon kiélhessék a bennük rejlő kreativitást.

Márciusban, kulcsszerep juthat felfogásának és hozzáállásának abban, mekkora eredményeket lesz képes elérni. Szerelmi életében
is nagy hangsúlyt kaphatnak most a belső értékek és az őszinte érzések.

A Nyilas márciusban, rendkívüli sikereket érhet el, és ennek megfelelően anyagi, pénzügyi helyzete nagy eséllyel stabilizálódhat, ráadásul, szerelmi életét illetően is, kifejezetten bizakodó és energikus lehet.

A Bikának márciusban, a rossz berögződések és attitűdök okozhatnak némi
nehézséget, ezért mindenképpen érdemes egy
kicsit rugalmasabban gondolkodnia és megpróbálni jobban alkalmazkodni.

A március a Szűz számára a munka
szempontjából egy igen termékeny hónapnak ígérkezik. Szerelmi téren boldog pillanatok tömkelegére lehet számítania, de tegye
félre a gyakran túlzóan kritikus szemléletét.

A Bak teendői márciusban igencsak
megszaporodhatnak, s talán az egész év
során nem kell majd annyi papírmunkával foglalkoznia, mint most. Szerelmi téren, nehéz lehet
megteremteni a minőségi kommunikációt.

A március az Ikrek számára rendkívül
kedvezően alakulhat, tele lehet pozitív,
a jövőbe mutató gondolatokkal, ami ideális körülményeket teremthet a fejlődéshez. Szerelmi
téren is a formabontás lehet most a jellemző,
de fontos lesz a kommunikáció is.

A Mérleg fejében megfordulhat a gondolat, hogy milyen kedvezőtlen hatásokkal bírhat, akár mentálisan, akár fizikailag, ha
továbbra is jelenlegi munkahelyén dolgozik.
Szerelmi téren e tavaszi hónap, kifejezetten a
fejlődés és gyarapodás jegyében telhet.

A Vízöntő számára márciusban kulcsfontosságú tényező lehet a munka terén
a logisztika, ha önálló vállalkozással bír. Szerelmi
életét tekintve nagy fellendülésre lehet számítani az által, hogy újra megtalálja önmagát, és
sikerül megfogalmazni álmait és vágyait!

A Rák márciusban, munkáját tekintve,
igen sokat fejlődhet és tanulhat, könynyen elsajátítva az új ismereteket. Szerelmi életét illetően, meglehet, hogy most nem sok ideje
jut arra, hogy megélje vágyait, inkább az érzelmeire hallgasson.

A március a Skorpió számára a folyamatos megismerésről, a tanulásról szól
majd, ugyanis, számos új és érdekes ötlettel, elképzeléssel találkozhat, melyek nagyban elősegíthetik karrierjét. Ami a szerelmi életét illeti, az
most rendkívül kalandosnak ígérkezik.

A Halak jegy szülöttei számára a legfontosabb márciusban, hogy semmiképpen
se hagyják, hogy eltántorítsa bármi is őket attól,
hogy elköteleződjenek egy újszerű ötlet mellett.
A szerelmi életében kifejezetten pozitív időszak
következhet…

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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