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ÚtfelÚjítás 
60 millióból

a Kossuth lajos és a bá-
nyai jános utcák mellett a
közelmúltban megkezdték
a jókai utca és a lajos köz
útburkolatának megújítá-
sát a városban. (Cikkünk a
3. oldalon)

7 millió
forintos

támogatás
szerencs kiemelkedő ered-
ményeket ért el a közfog-
lalkoztatásban, ezért hét-
millió forintos támogatást
kapott a közfoglalkoztatási
program továbbfejlesztésé-
hez. (Cikkünk a 3. oldalon)



A szerencsi Gyémántkapu Idősek Otthonában no-
vember 24-én ünnepélyes keretek között átadták és
felszentelték azt a szobrot, melyen Jézus látható a
kereszten. Pazonyi Zoltán, az intézmény igazgatója
elmondta, régóta tervezték már egy szobor állítását
az otthon udvarán azzal a céllal, hogy az ott lakók is
leróhassák kegyeletüket szeretteikre gondolva. Sokan
ugyanis a rossz egészségügyi állaputuk miatt, már
nem tudnak kimenni a temetőkbe. A szobrot Ekker

Róbert szobrász-
művész készítet-
te el felajánlá-
sokból. A beszéd
után Csejoszki
Szabolcs görög-
katolikus paró-
kus áldotta meg
a szobrot.

N. I.

2011 óta november 17-e a koraszülöttek világnapja, ezen a napon a kora-
szülöttek életéért vívott küzdelemre hívják fel a figyelmet. A világnap kö-
zös jelképeként, az események kampányszíneként a lilát választották, mely
a reményt, az érzékenységet, az együttérzést, a hitet és a bátorságot szim-
bolizálja. Városunkban a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár is
csatlakozott a kezdeményezéshez. A Rákóczi-vár Huszárvár úti várfalát
lila fénnyel világították meg.

Az 1994 óta minden évben megrendezett Virá-
gos Magyarország környezetszépítő versenyen
évente több mint 300 település vesz részt. A Vi-
rágos Magyarország elkötelezett a környezet-
védelem, a környezettudatos szemlélet kialakí-
tása és a fiatalok környezeti nevelése iránt. Sze-
rencs városa évről évre benevez a versenyre,

ahol szép sikereket ért el. 2016-ban Arany Rózsa
díjat kapott, idén pedig az Év települése díjat
vehette át november 17-én Veszprémben. A Vá-
rosgazda Non-Profit Kft. minden évben szorgo-
san dolgozik azért, hogy városunkat szebbé te-
gyék, idén közel 150 ezer virágot ültettek ki vá-
rosszerte.
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idén is szerenCs 
a legvirágosabb 

település

szoboravatás
és szentelés

lila fénybe borult
a ráKóCzi-vár



Korábban már beszámoltunk arról, hogy a Kossuth Lajos és a Bányai János
utcák kapnak új aszfaltburkolatot. A közelmúltban megkezdték a Jókai
utca és a Lajos köz megújítását is. –Az állami támogatással megvalósuló
Kossuth utca és Bányai János utca felújításához az önkormányzat a 2017.
évi költségvetésébe 20 millió forint saját forrást is betervezett. A beérke-
zett ajánlatok alapján ennek a teljes körű felhasználására nem volt szük-
ség. A Jókai utca felújítására még tavasszal nyújtottunk be pályázatot, és
októberben érkezett a döntés, hogy 6,5 millió forintot kapunk. A saját for-
rás és a Jókai utcára elnyert 6,5 millió forint alapján döntöttünk úgy, hogy
még egy utca felújítására van lehetőség ez pedig a Lajos köz, ami kap-

csolódik a Kossuth utcához – mondta el érdeklődésünkre Szabó Lászlóné
Városfejlesztési osztályvezető. Hozzátette: a Jókai utca felújítása 11 millió
forintba kerül, a Lajos köz pedig 13 millió forint lesz. – A Lajos köznél szük-
ség volt egy útalap cserére, és a kivitelező megcsinálja még a térköves
járdát is. A Jókai utcán csak az aszfalt réteg felhordására van szükség,
mert ott a szegély elkészült már a korábbi években. A Kossuth utca és a
Bányai János utca befejeződik még ezen az éven novemberben. A Lajos
köz munkálatai a tervek szerint december 15-ig tartanak. A Jókai utca be-
fejezése jövő év május végére várható, mert ott a vízvezeték kicserélése
2018 februárjában lesz, és addig nem szerettük volna az aszfaltot ráhúzni
az útra – mondta el Szabó Lászlóné. A meglévő aszfaltburkolat előkészítő,
marási munkálatai november 15-én megvalósultak, a kivitelezés időtar-
tama alatt részleges és teljes útlezárások és forgalomelterelések várha-
tóak. A négy szerencsi utca megújítása összesen hatvanmillió forintból
valósul meg.

M. B.

SZERENCSI hírekhírek 3AKTUÁLIS

Idén ősszel kezdődött el a belterületi utak felújítása a vá-
rosban. A Tokaj-Hegyaljai Világörökségi települések infrast-
rukturális fejlesztésére kapott kormányzati támogatásból
Szerencsnek mintegy hatvanmillió forint jutott a város útja-
inak rendbetételére. 

60 millió forintból ÚjulnaK meg
szerenCs utCái

Pintér Sándor belügyminiszter kitüntetéseit Po-
gácsás Tibor önkormányzati államtitkártól ve-
hették át az önkormányzati vezetők, közöttük
Koncz Ferenc szerencsi és Liszkai Ferenc tisza-
ladányi polgármesterek. Ugyancsak elismerés-
ben részesült három önkormányzat által létre-
hozott nonprofit gazdasági társaság, öt orszá-
gos közfoglalkoztatási programot megvalósító
szervezet, továbbá tizenhat olyan település ka-

pott még Start Plusz díjat, amelyek közfoglal-
koztatásra szerveződött szociális szövetkezetet
működtetnek. A kitüntetetteknek – pohárkö-

szöntőjében - Hoffmann Imre, közfoglalkozta-
tási és vízügyi helyettes államtitkár gratulált.

SfL

Az ország ötvenegy önkormányzatának
vezetője vett részt azon az ünnepi ese-
ményen, amelyet november 16-án tar-
tottak a Belügyminisztérium Színház-
termében. A meghívás azoknak a tele-
püléseknek szólt, amelyek kiemelkedő
eredményeket értek el a közfoglalkoz-
tatásban. Pátriánkból Szerencs és Tisza-
ladány részesült elismerésben, amely –
egyenként – hétmillió forintos támoga-
tással járt a közfoglalkoztatási program
továbbfejlesztésének segítéséhez.

7 milliót jelent 
a belügyminisztériumi elismerés
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A lakás felmelegítése érdekében egyre többen
kapcsolják be a fűtőtesteket, azonban a ka-
tasztrófavédelem munkatársai azt javasolják,
hogy üzembe helyezés előtt mindenképpen
vizsgáltassák át azokat szakemberrel. A fűtési
időszakban jellemzően megemelkedik azoknak
a tűzeseteknek a száma, amelyek a háztartá-
sokban használt fűtőberendezésekkel hozhatók
kapcsolatba, mint például a kéménytüzek. 
– A kéménytűz egy természetes folyamat,
amely a szilárd és olaj tüzelésű fűtőberendezé-
sek füstelvezetőjében lerakódó korom vagy kát-

rány égése. A veszély ab-
ban rejlik, hogy a rend-

kívüli hőhatás miatt, iz-
zásnak indulhatnak,
meggyulladhatnak a
füstelvezető közelében

lévő éghető anyagok,
épület és tetőszerkezeti ele-

mek. A kéménytűz megelőzhető, ha szakem-
berrel rendszeresen ellenőriztetjük, felülvizsgál-
tatjuk fűtőberendezéseinket, és a hozzájuk tar-
tozó égéstermék elvezetőket, gondoskodunk az
időszakos karbantartásukról, szükség esetén ja-
víttatásukról – mondta el kérdésünkre Dojcsák
Dávid a Borsod-Abaúj -Zemplén Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság sajtó szóvivője

(fotónkon). A fűtési szezon másik jellemző ve-
szélyforrása a szén-monoxid, mely egy színte-
len, szagtalan mérgező gáz, ami a tökéletlen
égés során keletkezik és a fűtési rendszer kar-
bantartásának hiányából, vagy meghibásodá-
sából adódóan visszaáramolhat a lakótérbe. –
A szén-monoxiddal összefüggő balesetek meg-
előzhetők a fűtési rendszerek szakszerű kivite-
lezésével, és üzemeltetésével, illetve a rendsze-
res felülvizsgálatával és karbantartásával. Biz-
tonságunk növelése érdekében javasolt a szén-
monoxid érzékelő használata, hiszen így időben
tudomást szerezhetünk arról, ha otthonunkban
megemelkedett a mérgező gáz koncentrációja
– hangsúlyozza a Katasztrófavédelem munka-
társa. A működési teszten megfelelt, illetve
nem megfelelt szénmonoxid érzékelők legfris-
sebb listája megtalálható a katasztrofavéde-
lem.hu oldalon. V. E. A.

A hideg idő beköszöntével kezdetét vette a fűtési szezon, ezért fontos, hogy el-
lenőrizzük a konvektorok, a kályhák, a kazánok, valamint a kémények állapotát
az esetleges szénmonoxid mérgezések és kéménytüzek megelőzése érdekében. 

Karasz nóra
Ahol én lakom, ott saj-
nos a közművesítés
nem lett úgy kialakítva,
hogy a gázt elvezessék,

így kénytelenek vagyunk
a hagyományos fűtési

módszert alkalmazni. Én személy
szerint fával fűtök, valamint villanykályhával
is rendelkezem, azonban a magas energiaárak
miatt ezt nem, vagy csak nagyon ritkán hasz-
nálom. Szén-monoxidjelzőm nincs, de szeret-
nék a jövőben vásárolni mivel ezt a fűtési mó-
dot alkalmazom, azonban egy jobb kategóri-
ájú szén-monoxidjelző készülék nem olcsó ár-
fekvésű.

takács lászlóné
Otthon gázkonvektoros
fűtésünk van, amit na-
gyon szeretek, hiszen
ha hazamegyek a mun-

kából, szinte azonnal me-
leg van. Sajnos szén-mono-

xidszintmérő berendezéssel nem rendelke-
zem, azonban mivel az éven volt már a laká -
somban gázszivárgás, tervezek minél hama-
rabb beszerezni egy jelzőkészüléket.

lukácsné édes
zsuzsanna
A lakásunkban vegyes-
tüzelésű kazán található
egy puffertartállyal, de

tervezzük a kondenzációs
gázkazán megvásárlását is.

Jelenleg fával fűtünk, ami nekünk nagyon be-
vált, hiszen jó meleg van otthon. A kondenzá-
ciós gázkazán beszerelése során szén-mono-
xidjelző készüléket is szeretnék vásárolni.

Ön mivel fűt
otthonában?

a fűtési szezon veszélyei
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Az igazgató (fotónkon) ez
utóbbi gondolatához tar-

tozik, hogy egy szeptem-
ber végén megtartott sajtó-

tájékoztatón már közölték; az
Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programban
sikeres pályázatokat könyvelhetnek el, az állami
fenntartású köznevelési intézmények infrastruk-
turális fejlesztése című pályázaton – összessé-
gében – 1,986 milliárd forintot nyertek eddig ál-
talános iskolák, középiskolai kollégiumok felújí-
tására, fejlesztésére. Ugyancsak e program kere-
tein belül a méltányos, minőségi és inkluzív köz-
nevelés biztosítását elősegítő, a tanulók hátrány-
kompenzációját biztosító pályázatok esetében
még 1,3 milliárd forint értékben várnak pozitív
elbírálásra a Szerencsi Tankerületi Központ támo-
gatási kérelmei.
– Szeretnénk, ha minden intézményünk érezné
–, fontosnak tartjuk őket, ezért az önkormány-
zatokkal együttműködve, akár önerőből finan-
szírozva is célunknak tekintjük, hogy a kornak
megfelelő eszközök segítsék a tanulást, és azt,
hogy a tanuláshoz szükséges komfortelemek is

rendelkezésre álljanak – mond-
ta Szabó Árpád.

Koncz Ferenc polgár-
mester, a Szerencsi Több-
célú Kistérségi Társulás
vezetője (fotónkon) arról

is szólt „Az önkormányza-
tok és a Szerencsi Tankerületi

Központ kapcsolata” című előadá-

sában, hogy 1998-2002 kö-
zötti időszakban emelkedett
az állami részvétel az oktatá-
si költségekben, majdnem
hetven százalékot ért el. –
Volt olyan időszak, amikor az önkormányzati
fenntartásban működő iskolák költségeinek öt-
ven százalékát az önkormányzatok állták, és már
akkoriban megfogalmazódott, hogy ez nem iga-
zán jó az esélyegyenlőség megteremtéséhez, hi-
szen a településvezetések – mint most is – más-
más költségvetéssel dolgoztak. A közös gondol-
kodás mindig arra az eredményre vezetett, hogy
jó lenne, ha az állam minél nagyobb százalékban,
ha lehet, száz százalékban venné át a fenntartá-
si-működtetési költségeket, így az egyes iskolák,
az ott tanuló gyermekek azonnal, azonos eséllyel
tudnának megjelenni. Ebben az időszakban már
működött Szerencsen az a rendszer, amely a helyi
ösztöndíjat célozta meg, és felvetettem az illeté-
kes miniszter felé, hogy a városban már működő
intézkedést általánossá kellene tenni. A felvetés
meghallgatásra talált, ekkortól lehet arról beszél-
ni, hogy egyes területeken egyrésznyi támoga-
tással a megye, egyrésznyivel pedig az adott ön-
kormányzat járul hozzá a támogatáshoz. Ettől
függetlenül az oktatási intézmények fenntartása
óriási terheket rótt az önkormányzatokra, több
százmilliós adósságokat eredményezett az évek
alatt csak a szerencsi kerületben, volt olyan kis-
település, ahol gyakorlatilag az életben maradás
volt a tét. Viszont egy település életében, a jö-
vője érdekében nagyon fontos az iskola megma-

radása, nem véletlen, hogy az általam ismert ön-
kormányzatok az utolsó erejükig ragaszkodtak
saját tanintézményükhöz. Nekünk az a dolgunk,
hogy működtessük, biztosítsuk a lehetőséget a
helyben élők számára a saját iskolájának fenn-
tartásához. Sok-sok ötletelés után alakult ki az a
rendszer a tankerületi központok megalakulásá-
val, hogy az iskolai ingatlanok ugyan önkormány-
zati tulajdonban maradtak, de már a tankerületi
központok lettek a vagyonkezelők, minden be-
vétel és kiadás a tankerületek feladatköréhez tar-
tozik – mondta Koncz Ferenc, aki átfogó képet
adott a szerencsi iskolák helyzetéről is.
Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő a hátrá-
nyos helyzetet, a hátránykompenzációt és tehet-
séggondozást állította fókuszba. Hangsúlyozta,
hogy a tehetség kibontakoztatásához szükséges
a teljesítményorientáció, vagyis a kitartó szorga-
lom, a pozitív hozzáállás, a biztatások mellett a
motiváló környezet. Ebben az opcióban nem a
család a meghatározó elsősorban, hanem az is-
kola – mondta Hörcsik Richárd, aki térségből me-
rített, történelmi és jelenkori példákon keresztül
igazolta állítását. Hangsúlyozta, nagy jelentősége
van annak, hogy a köznevelési intézmények mi-
ként törekednek a tehetségek kibontakoztatásá-
ra, a tehetséges tanulók segítésére. – A jó gya-
korlat megismertetése és terjesztése minden te-
rületen fontos, a több szem többet lát alapon is-
merjük meg egymás gyakorlatát, tanuljunk egy-
mástól, ideértve a pedagógusokat is – zárta gon-
dolatait a honatya.
A konferencia a későbbiek folyamán Hörcsik 
Richárd zárszavai szerint alakult, egyházi és pe-
dagógus szakemberek, közéleti személyek, ok-
tatási intézmények vezetői ismertették a megje-
lentekkel a náluk már – köznevelésben – bevált
gyakorlati elemeket, tapasztalatokat. Az ese-
ménnyel párhuzamosan a tankerületekhez tar-
tozó iskolák tablókon keresztül adtak ízelítőt min-
dennapjaikból, az eseményt a „Szerencsi Tanke-
rületi Központ Művészeti Csoportjának” műsora
színesítette. SfL

A Szerencsi Tankerületi Központ a fenti címszóval tartott szakmai
konferenciát november 17-én. A fő irányvonalat az a kérdéskör
határozta meg, hogy miként lehet kompenzálni, esetleg előnyt
kovácsolni az oktatásban előforduló hátrányokból. A Szerencsi
Rákóczi-vár Színháztermében Szabó Árpád a központ igazgatója
köszöntötte a négy tankerületből (Encs, Szerencs, Szikszó, Tokaj)
érkezett oktatási szakembereket, polgármestereket – hangsú-

lyozva; a tankerületi központ fontosnak tartja, hogy
ne sérüljenek az önkormányzatoktól átvett intéz-

mények, továbbra is azt érezzék, van gazdájuk.

„így is lehet – CseleKedjünK KÖzÖsen!”
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A Szerencsi Bonbon Kft megalakulásakor azt a
célt tűzte ki, hogy az egykor Szerencsen gyár-
tott különleges édességek receptúrái fennma-
radjanak. A hagyományos, klasszikus termék-
paletta azonban a kor követelményeihez iga-
zodva évről évre bővül. Idén sincs ez másképp. 

–Jelenleg
13 féle sza-
loncukrunk
van. Idén
két új ízzel jelentkeztünk: az egyik a túrós krém-
mel töltött étcsokoládés szaloncukor, ami csak
a szerencsi mintaboltban kapható, illetve egy
nagy áruházlánc polcain található meg. A másik
újdonságunk a hozzáadott cukrot nem tartal-
mazó szaloncukor, ami eritrittel készült. Az erit-

rit segítségévek könnyebben kont-
rol alatt tartható a vércu-

korszint így a cukorbe-
tegeknek ajánlott éde-
sítőszer – mondta el
lapunk érdeklődésére
Kratochvíla Valéria

marketing asszisztens
(fotónkon). – A figurák pa-

lettáját is bővítettük egy tejcsokoládés angyal-
kával, ami 40% kakaótartalommal bír – tette
hozzá.

A szaloncukor jellemzően magyar édesség, se-
lyem és sztaniol papírba csomagolt cukorka, ami
a 19. századtól vált a magyar családok kará-
csonyfájának csillogó díszévé. Napjainkban is
igen népszerű, ugyanis közel 4 ezer tonna fogy
belőle évente. Annak érdekében, hogy a szeren-
csi cég ki tudja szolgálni a kereskedelmi igénye-
ket, kiváló szakemberekkel dolgozik. A cég egyik
jellemzője a nagyarányú kézimunka felhaszná-
lása, ezzel is megőrizve a csokoládégyártás ha-
gyományait. A figurák szinte teljes egészében
kézzel készülnek, a csomagolás is így történik.
A szaloncukrok előállítása a hagyományos kiala-
kítású, emberi közreműködést igénylő gépek se-
gítségével történik. A most készülő karácsonyi
termékek gyártása december közepére fejeződik
be így mindenki időben beszerezheti az ízlésé-
nek megfelelő édességet. V. E. A.
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A december beköszöntével egyre közelebb kerü-
lünk az ünnepekhez. Ebben az időszakban keveseb-
bet számoljuk a kalóriákat és nagy szerephez jut-
nak az édességek is. A nagy múltra visszatekintő
szerencsi csokoládégyártás hagyományait fenntar-
tani igyekvő Szerencsi Bonbon Kft. mint minden
évben ezúttal is már ősszel megkezdte az előké-
születeket annak érdekében, hogy minél több és
változatosabb ízzel járuljon hozzá az ünnep hangu-
latához.

Az eseményen Koncz Ferenc polgármester be-
szédében úgy fogalmazott, hogy rendkívül fon-
tos az emberi méltóság iránti tisztelet, melyet
a szociális dolgozók teljes mértékben betarta-
nak. A város polgármestere kitüntetést adott
át Bereginé Markánics Angyalkának, Pappné
Ország Erikának valamint Gálné Czagány Mag-
dolnának kiemelkedő munkájáért. A díjak át-
adását követően a résztvevők a Bocskai István
Katolikus Gimnázium tanulóinak zenés produk-
cióját láthatták, melyet a Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskola néptáncos diákjainak

előadása követett. 
Az ünnepség végén Dr. Sütő Szilveszter főorvos
pohárköszöntőjében kihangsúlyozta, hogy a szo-

ciális ellátás jóval több mint munka és amelyhez
kivételes adottságok szükségesek: hivatástudat,
áldozatkészség és önfeláldozás. F. D.

A Szociális Munkások Nemzetközi Szö-
vetsége november 12-ét, munkaszüneti
napnak nyilvánította a szociális ágazat-
ban dolgozók számára, mely jó alkalom
arra, hogy a szakterület felhívja a köz-
vélemény figyelmét azokra, akik az ele-
settekért dolgoznak. Ebből az alkalom-
ból rendeztek összejövetelt november
15-én a Rákóczi-vár Színháztermében.

szoCiális munKa napja

KészülneK az ünnepi édességeK
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A Szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium
és Szakgimnázium a 2018/2019-es tanévben ismét

elindítja a 6 évfolyamos gimnáziumi képzését. Ez a
gimnáziumi képzés a jelenleg 6. osztályos diákokat érinti.
Azoknak a tanulóknak a jelentkezésére számítunk, akik jó tanulmányi
eredménnyel rendelkeznek. Ők a hetedik osztálytól belekóstolhatnak
a középiskola által nyújtott lehetőségekbe: új környezetbe kerülve hasz-
nálhatják ki az időt az ismeretszerzésre, tanulás iránti motivációjuk
megerősödhet, új baráti kapcsolatokat köthetnek. 

A hatosztályos gimnáziumba jelentkező tanulóknak nem kell felvételi
vizsgát tenniük a 6. osztályos félévi eredményük alapján rangsoroljuk
őket. 
Kérjük a kedves Szülőket, Nagyszülőket, Diákokat, hogy amennyiben
érdeklődnek a 6 évfolyamos gimnázium iránt ezt mielőbb jelezzék te-
lefonon (06-47/362-533/106) vagy személyesen a gimnázium titkársá-
gán.

Gazdóf Miklósné
igh. beiskolázási felelős

leendő KisgimnazistáinK
(hatosztályosoK és szüleiK) figyelem!

A tanácsadásra érkezőket Boros István, a Bolyai János Katolikus Általános
Iskola igazgatóhelyettese köszöntötte, majd rövid diavetítéssel egybekötött
előadást tartott, amiben felhívta a szülők figyelmét, hogy mire figyeljenek
a jelentkezésnél, mely gyakori hibákat ne kövessék el. A pályaválasztáson
két helyi és két tokaji iskola képviseltette magát, akik a saját iskolájuk által
nyújtott képzésekről tartottak beszámolót. Városunkból a Szerencsi Szak-
képzési Centrum és a Bocskai István Katolikus Gimnázium, Tokajból pedig
a Tokaji Kereskedelmi és Idegenforgalmi Szakgimnázium, valamint a Tokaji

Ferenc Gimnázium volt jelen. Boros Ist-
ván szerint a továbbtanulás fontos a
gyermekek éle té ben. – Nagy döntés
előtt állnak, mert nekik most kell kivá-
lasztaniuk, hogy a további életüket
mely iskolákban, vagy milyen szakmák
megtanulásával próbálják folytatni. Én
szívből szeretném, hogyha mindenki
megtalálná azt a pályát, azt az iskolát,
amely igazán közel áll a szívéhez és a
későbbiekben a megélhetését fogja
tudni biztosítani – mondta Boros István. N. I.

Pályaválasztási szülői értekezletet tartottak a Bolyai János Katolikus Általános Iskola aulájában november 20-án. A megfelelő
középiskola, vagy gimnázium kiválasztása minden diák és szülő számára nehéz döntés, ezért az iskolák különböző előadá-
sokkal és tanácsadásokkal próbálják meg megkönnyíteni a választást. 

pályaválasztási tanáCsadás
a bolyaiban

A Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola 2014 óta a Tiszáninneni Református Egy-
házkerület fenntartásában, önálló gazdálkodóként működik. A haté-
kony gazdálkodásnak köszönhetően a közelmúltban sikerült egy saját
kisbuszt vásárolnia az intézménynek. Az iskola tehetséges tanulóinak
szállításában ezen túl nagy segítséget nyújt az új jármű, hiszen rend-
szeresen vesznek részt tanulmányi, művészeti és sportversenyeken –
tájékoztatta lapunkat Ráczné Váradi Éva igazgató.

Kisbuszt vásárolt
a ráKóCzi isKola
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51 csapatból az első helyen végzett a szerencsi Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskola csapata az Országos Bolyai Anyanyelvi Csapatver-
senyen november 22-én. A megmérettetésen Ignácz Hanna, Kovács Dal-
ma, Maier Cseperke és Éliás Kristóf 5.a osztályos tanulók a megyében a
legjobbnak bizonyultak, így ők jutottak tovább az országos döntőbe. Fel-
készítőjük Harkályné Kovács Katalin.

országos dÖntőben
a ráKóCzisoK

Megyei két tanítási nyelvű angol versenyt rendeztek november 22-én a
Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában. Sárospatakról, Mis-
kolcról és Tiszaújvárosból is érkeztek versenyzők, összesen 60 tanuló indult
a megmérettetésen. Alsó tagozatban 3-4 fős csapatokat alkotva játékos
feladatokat oldottak meg a diákok. Felső tagozatban pedig egyéni szóbeli
és írásbeli, nyelvhelyességi feladványok várták a tanulókat. Az iskola diákjai
nagyon szép eredményeket értek el: 2. évf. (csapat): I. Kovács Nóra, Huszár
Levente, Karajz Torda. Felkészítők: Bakosné Lapis Erika, Fábián Ottóné, Mi-
zákné Hogya Judit. III. Beregi Bánk, Gulyás Márton, Petrik Zsombor. Felké-
szítők: Bakosné Lapis Erika, Fábián Ottóné, Mizákné Hogya Judit.
4. évf. (csapat): I. Kunder Botond, Kéri Nóra, Hák Lukács. Felkészítők: Tamás
Mária, Mizákné Hogya Judit. II. Kaczur Alexa, Molnár Réka, Görcsös Hanna.
Felkészítő: Nagyné Gál Éva. 7. évf. (egyéni): III. Osvay Zsófia. Felkészítő:
Tamás Mária. 8. évf. (egyéni): I. Pankotai Zoltán, II. Bodnár Gergely, III. Nagy
Rebeka. Felkészítő: Tamás Mária.

idegennyelvi
megmérettetés

A Katolikus Iskolák Dugonics András Matematika Versenyének helyi for-
dulóját rendezték meg november 22-én a Bolyai János Katolikus Iskolában.
A versenyt Maczkóné Matlák Julianna matematika szakos tanár bonyolí-
totta le, aki elmondta, hogy a versenyen negyedikes és felső tagozatos di-
ákok vesznek részt. A cél az volt, hogy a gyerekek önállóan dolgozzanak,
és ezáltal lehetőséget kapjanak a további területi vagy országos versenyen
való részvételre.

A sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola évek óta meghirdeti
Erzsébet-nap alkalmából felolvasóversenyét, melyen a Bolyai János Katoli-
kus Általános Iskola diákjai is részt vettek. A szövegek két évfordulóhoz
kapcsolódtak: a szabadon választottnak Szent Lászlóról kellett szólnia, az
ismeretlen szöveg a fatimai jelenés százéves történéséről emlékezett meg.
A versenynek a hangulatos Erzsébet-ház adott otthont. A tanulók nemcsak
vetélkedtek, hanem egy múzeumpedagógus segítségével megismerhették
az 1207-ben Sárospatakon született Szent Erzsébet életét. A színvonalas
versenyen az alábbi helyezéseket érték el az iskola tanulói:
5-6. -os kategóriában Végső Tamara (6.b) III. helyezett lett. A zsűri külön-
díjat adott Hajdu Gabriellának (5.b). 7-8.-os kategóriában Korán Flóra (8.a)
II. helyezést kapott.

szép eredményeK
a felolvasóversenyen

KatoliKus isKoláK
mateKversenye



Bianka az általános iskolát a Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskolában végezte el, a két-
tannyelvű angol tagozaton. Kedvenc tantárgya
volt az angol, az irodalom és a történelem. – Fel-
ső tagozatban több angolversenyen részt vettem:
voltam szépkiejtési és országismereti angolver-
senyen. Nagyon szeretem az angolt, hiszen sok
tárgyat ezen a nyelven tanultunk az általános is-
kolában. Nyolcadik osztályosként már középfokú
nyelvvizsgával rendelkeztem – mondja Czink Bi-
anka, aki középiskolai tanulmányait a Bocskai Ist-
ván Katolikus Gimnáziumban folytatta angol ta-
gozaton, jelenleg pedig a Nemzeti Közszolgálati
Egyetem államtudományi képzésének mester-
szakos hallgatója. – Mindig is olyan pályát sze-
rettem volna választani, ahol valamilyen módon
tudok segíteni az embereknek. Ez végül a köz-
igazgatás lett. Nagyapám és a nagybátyám is az
Államigazgatási Főiskolára jártak és az édes-
anyám is hivatalban dolgozik, azonban ők nem
mondták nekem, hogy kövessem ezt az irányt,
de nagyon megtetszett, amikor meséltek róla.
Nemzetközi közigazgatásra szakosodtam, ami az
európai uniós intézmények, nemzetközi szerve-

zetek igazgatásával, valamint az állam működé-
sével foglalkozik. A mesterszak 5 éves, azonban
az alapszakomnak köszönhetően csupán 4 évet
kell sikeresen abszolválnom és doktori címet ka-
pok –meséli Bianka. A szakmai gyakorlatai során
a hivatalok és minisztériumok munkájába tekint-
hetett be, ami még jobban megerősítette abban,
hogy jó pályát választott. – Szakmai gyakorlato-
mat a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Igazgatá-
si-és Hatósági, valamint Humánpolitikai Osztály-
án töltöttem, valamint az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumában az Európai Uniós Főosztályon vol-
tam. Terveim között szerepel egy harmadik
nyelvvizsga is, leginkább a spanyol és az olasz ér-
dekel – mondja Bianka. A Köztársasági Ösztön-
díjat a tanulmányi eredményének köszönhetően
kapta meg, tanulmányi átlaga 4,9-es volt. Emel-
lett a közösségi tevékenységet is figyelembe vet-
ték az elbírálásnál. Bianka tagja volt a Helyi Ön-
kormányzatok elnevezésű Tudományos Diákkör-
nek és a Rákóczi Szövetségnek is, ami határon
túli magyar gyerekeket támogat az iskoláztatás-
ban. Azt mondja, hogy a vizsgákra próbál mindig
maximálisan felkészülni, hogy a legjobb ered-

ményt érje el. Szabadidejében sokat kirándul és
szeret színházba járni. – Távlati terveim között
szerepel, hogy központi államigazgatási szervnél
találjak munkát, de az önkormányzatok műkö-
dése is nagyon tetszett – tette hozzá Czink Bi-
anka. M. B.
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A szerencsi Czink Bianka (fotónkon) a közelmúltban kapta meg a Köztársasági
Ösztöndíjat, melyet a kormány azoknak a felsőoktatásban tanuló hallgatóknak
ítél oda, akik szorgalmukkal, tehetségükkel kimagasló eredményeket érnek el.

Akire büszkék vAgyunk

CzinK bianKa

Móricz Zsigmond: Sári bíró című vígjáté-
kát láthatta a szerencsi közönség novem-
ber 24-én a Rákóczi-vár színháztermé-
ben, a Külhoni Magyar Nemzeti Színház
társulatának előadásában. A bemutatót
tragédia árnyékolta be, ugyanis a férfi fő-
szereplő Benkő Géza a premier előadás
előtt egy héttel váratlanul elhunyt. A tár-
sulat eldöntötte, hogy mindenképpen
folytatják és bemutatják a darabot el-
hunyt kollégájuk emlékére. A színészek-
nek feszített munkatempóban módosí-
tott szereposztással kellett dolgozniuk. 
A pénteki premieren teltház előtt mutat-
ták be a Sári bírót. Ahogy Móricz idejé-
ben, ma is van aktualitása a darabnak, hi-
szen a választásokhoz közeledünk. A
színműben a főszereplő felesége próbálja
irányítani a szálakat a bíróválasztás so-
rán, mely érdekes helyzetkomikumokat
eredményez. A Külhoni Magyar Nemzeti
Színház következő bemutatója vendége-
lőadás lesz: Paul Portner: Hajmeresztő cí-
mű bűnügyi játékát a Veresegyház Szín-
ház előadásában láthatja a közönség.

premier a színházban: sári bíró



Búza Lászlóné ondi születésű, elmondása szerint már
ősei is tősgyökeres ondiak voltak. Édesapja a vasúton
dolgozott, édesanyja háztartásbeli volt. – A szüleim
már pici gyerekkorunktól munkára neveltek minket: a
nagyszüleink gazdaságában, gyümölcsösében dolgoz-
tunk a testvéreimmel. Hat évesen 15-20 tehénre is vi-
gyáztam – kezdi Erzsike néni, aki az általános iskola
után Miskolcon bolti eladói szakmunkás bizonyítványt
szerzett. – A tanulmányaimat levelező szakon folytat-
tam a Kereskedelmi Szakközépiskolában, ahol család
és munka mellett leérettségiztem. Egy háztartási bolt-
ban dolgoztam én is és a férjem is. Ott ismerkedtünk
meg, majd 1967-ben összeházasodtunk. Idén ünne-
peltük az 50 éves házassági évfordulónkat. Két fiam
született és hat unokám. László fiam állatorvosnak ta-
nult, Zoltán gyermekünk rendőrtiszt lett – meséli. Sze-
rencsen a piaci ABC-ben helyettes vezetőként dolgo-
zott, majd aztán Ondon a felújított boltot vezette, és
lehetősége volt szakoktatóként kereskedelmi ismere-
teket tanítani Tokajban. Később a saját házukban egy
kis üzletet alakítottak ki és ott dolgoztak a férjével. 
Búza Lászlóné vallásos neveltetést kapott gyerekként,
emellett nagymamájától és édesanyjától örökölte azt a magasfokú szo-
ciális érzékenységet és empátiát, amivel nap mint nap szeretne segíteni
az embereknek. – Emlékszem rá, hogy édesanyám sok idős nénihez ve-
lem küldte el az ennivalót, pedig mi sem éltünk gazdagon. A nagyma-
mám pedig sok időt szentelt a lelki életünk fejlesztésére is és számtalan
hitvalló verset írt. A hit Isten ajándéka és különböző mértékben adatik,
tehát kinek- kinek más mértékben. Nem vagyunk egyformák. Bánom,
hogy nem hamarabb tértem a Jóistenhez. Kevés az, ha csak templomba
járunk. Jó, de kevés, mert ha nem érinti meg a szívünket, nem érezzük
át teljességében nem tárjuk ki egy igehirdetésben akkor nem is vagyunk
befogadóak, hogy azt megérezzük és megértsük. Úgy hallottam egyszer,
hogyha a szívünk tele van gyűlölettel és úgy megyünk templomba, akkor
nem fér bele az ige, úgy mint amikor egy pohár tele van földdel, sárral
nem fér bele a tiszta víz – folytatja Erzsike néni, aki több éve tagja a sze-
rencsi Református Nőszövetségnek és igyekeznek segíteni ott, ahol tud-
nak. – Most is gyűjtöttünk az erdőbényei otthonnak, támogatjuk őket.
Igyekszünk elmenni csendes napokra, ahol nagyon sok éneket és előadást
tartunk –meséli. Búza Lászlóné fontosnak tartja, hogy segítsen másokon
és ez teszi őt boldoggá. – Bagdi Emőke egyszer azt mondta, hogy a jó
cselekedetek erősítik az immunrendszert. Indíttatást érzek és örömöt ta-
lálok benne, ha tehetek valamit az embertársaimért. Mindenki érzi azt,
hogy ha a másiknak örömet szerez, akkor ő is boldog, tehát igaz, hogy
az immunrendszert erősíti a jó cselekedet.
Erzsike néni több verset írt már, főként Istennel, a hittel és a vallással
kapcsolatban. – 1993-ban a Húsvéti bűnbánati hétre jártam esténként
és ennek a hatására írtam meg az első versemet. Hálás vagyok, hogy ily
módon is van lehetőségem Isten hatalmas kegyelméről, szeretetéről bi-
zonyságot tenni. Sokszor ajándékozom a versemet egy-egy embertár-
samnak. A célom az, hogy minél több ember közelebb kerüljön Istenhez,
hogy lelki békére találjon ebben a zaklatott világban.

M. B.
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Búza Lászlóné férjével együtt az ondi Református Gyülekezetben presbiterként szolgál, emellett a szerencsi Református
Nőszövetség elnökhelyettese is. Fontosnak érzi, hogy jótékonykodjon, segítsen másokon és támogassa az elesetteket.
Vallási ihletésű verseit 1993-tól írja. A következőkben Búza Lászlóné Erzsike néniről olvashatnak.

„mindenKi érzi azt, hogy ha a másiKnaK
ÖrÖmet szerez, aKKor ő is boldog”

Búza Lászlóné:

Advent gyönyörűsége!
(részlet)

Advent gyönyörűsége, izzó melegsége,
azt susogja dalolva, közeleg Szent Karácsony este.
Boldog ünnep, Urunk áldott születése,
várj ember szíve, az utat jól elkészítve.

Készítsd el a helyet, befogadó szívedet,
tárd ki alázattal, hogy benned szülessen meg.
A világ elcsendesül boldog békében dúdolja,
megszületett Jézus, világ hű Megváltója.

Értünk szállt a földre, küldte őt a „szeretet”
hogy állandó szeretettel embereket mentsen meg.
Oly embert, ki boldogan szívébe zárja,
Isten Szent Fiaként hittel befogadja. 

Mária és József földi szülők voltak, 
rájuk ragyogott a fény, s az emberi szózat.
Fiút fogsz szülni, neve legyen Jézus,
ilyen boldog anyát a föld nem hordoz. 

Áldott vagy te az asszonyok között, kegyelmet találtál,
nagy lészen a gyermek Jézus, Jákob egész házán.
Királysága örökké tart, soha nem lesz vége, 
örvendjen a világ népe, leszállt a földre a béke.
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A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási
Hivatal Foglalkoztatási Osztályán nyilvántartott
állásajánlatok alapján, Szerencsen informatikai
technikust, tehergépkocsi vezetőt (betonmixer),
takarítót, könyvelőt és dohánybolti eladót (25 év
alatti), és színpadépítőt, (asztalos. lakatos), taka-
rítónőt (közfoglalkoztatás) keresnek. Tállyán fel-
szolgálót, pultost és szakácsot alkalmaznának. Ti-
szalúcon fodrászt, kéz-és lábápolót, Prügyön bú-
toripari gépkezelőt (lapszabász, élzáró, sorozat-
fúró) és gépkocsivezető (7,5 tonna alatt) munka-
körben van lehetőség elhelyezkedni. Változó fog-
lalkoztatási hely alapján hegesztőt, lakatost, fes-
tőt, mázolót, tapétázót keresnek. 
Telefon: 47/361-909.
Tervezett képzések: óvodai dajka, szakács és
szociális gondozó képzés megszerzésére nyílik le-
hetőség februártól.

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

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

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

háziorvosi rendelők
I. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Rohály Judit háziorvos, fő-

orvos. Cím: Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő:
12–16 óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig. II. számú háziorvosi rendelő:
rendel: dr. Móré László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47)
362-225. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda: 14–17 óráig; On-
don: 9–12 óráig; csütörtök–péntek: 8–12 óráig. III. számú háziorvosi

rendelő: rendel: dr. Sütő Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Sze-
rencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens); (47) 560-016 (főor-
vos). Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 13–16 óráig; pén-
tek: 8–12 óráig. IV. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Spak László
háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő:
hétfő: 8–12 óráig; kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig. V. számú
háziorvosi rendelő: rendel: dr. Gál Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rá-
kóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szer-
da–péntek: 13–16 óráig.

gyermekorvosi rendelők
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: rendel: dr. Bodosi Csilla házi
gyermekorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 362-612. Ren-
delési idő: hétfő: 13–16 óráig; kedd: 8–11 óráig; szerda: 13–16 óráig; csü-
törtök: 8–11 óráig; tanácsadás: 11–12 óráig; péntek: 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: dr. Bobkó Géza házi gyermekor-
vos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Rendelési
idő: hétfő: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig; kedd: 13–16 óráig, Ondi út
12.: 17–18 óráig., tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 9–12 óráig, Ondi út 12.:
17–18 óráig; csütörtök: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig.; péntek: 9–12
óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig. Gyermekszakrendelés a rendelési időben.

ügyeletes gyógyszertárak 
November 27. – december 3.: Centrum Gyógyszertár, december 4-
10.: Oroszlán Patika, december 11-17.: Alba Gyógyszertár.

szerencsi hírek ügyeleti telefonszáma:
(20) 340–6089

KÖzérdeKű informáCióK

állásajánlatoK

Elhaláloztak: Kaczur Istvánné (Vladár Rozália), Bató Jánosné (Tapa Erzsébet), Bodolai Istvánné
(Gömöri Margit), Büdi Istvánné (Kozér Ilona), Kovács Lajosné (Stevlik Anna), Jeroskovics Ferencné
(Bodnár Irén), Papp Lászlóné (Verbóczki Anna), György János, Bartek Lajosné (Molnár Gizella),
Homovics Józsefné (Jalcs Mária), Jámbor Lajosné (Samgula Terézia), Soltész Lajosné (Illés Erzsé-
bet), Homa Jánosné (Farkas Ilona), Horváth Béláné (Rontó Irén), Tóth Károlyné (Töreczki Margit),
Oravecz Ferenc, Tóth Mihályné (Makó Ilona), Kádár Jánosné, Varga Ferenc, Stefán Endréné (Herc-
zeg Ilona), Bucsák Ferencné (Komjáthi Terézia), Demkó Tibor, Molnár Gyuláné (Jakab Magdolna),
Hlivják Józsefné (Novák Terézia), Sinka Bertalanné (Markó Erzsébet), Horváth Jánosné (Deák
Hunor), Barkó Gyuláné (Lambert Mária Magdolna), Ferkovics Mihályné (Holod Ilona), Réti And-
rásné (Krucsay Ilona), Szűcs Bertalanné (Ruszkai Erzsébet), Habina István, Kertész Imre, Szemán
László, Orgonáné Meszlényi Ildikó, Boros András, Benkő Géza, Boskovics Julianna.

anyaKÖnyvi híreK
2017. november 23-ig

Az Ifjúsági Garancia Program keretében projekt indul a munkaviszonnyal és ta-
nulói jogviszonnyal nem rendelkező fiatalok vállalkozóvá válásának segítésére.
A projekt célja: Magyarország területén új egyéni vagy mikrovállalkozás indítását tervező,
vállalkozói szemlélettel rendelkező 18-30 év közötti fiatalok felkészítése saját vállalko-
zásuk indítására, üzleti tervük kialakításához nyújtott ismeret- és készségfejlesztéssel,
valamint pénzügyi támogatás biztosítása a jóváhagyott üzleti terv alapján indított vál-
lalkozás induló költségeihez, 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás formájában.
További részletek: http://www.eszakmagyar.mva.hu/

fiataloK vállalKozóvá 
válását segítő program indul

MEGHOSSZABBÍTOTTÁK A
ZÖLDHULLADÉK ELSZÁLLÍTÁSÁT

Az éven utoljára
Szerencsen és Ondon

december 4-5-én (hétfő-kedd) 
szállítják el a zöldhulladékot.



A zsurló olyannyira ősi
növényünk, hogy egyidős
a dinoszauruszokkal. Ha-

zánkban mindenütt elter-
jedt főként agyagos talajo-

kon. Nem összetévesztendő
rokonával, a mocsári zsurlóval, amely

mérgező. A népi gyógyászatban elsősorban a
termékenységgel kapcsolatban használták: a
gyermekre vágyó nők zsurlóval tömött párnán
aludtak, hogy minél előbb teherbe essenek. Bár
ezirányú hatása még nem igazolt, annyi bizo-
nyos, hogy a zsurlótea kiváló vérzéscsillapító, ve-
setisztító hatású, ráadásul a körmöknek és a haj-
nak is jót tesz. A mezei zsurló szárát használjuk
fel teaként a spórák nélkül. 1-2 kávéskanálnyi fü-
vet kell forrásban levő vízbe tenni, és 15 percig
főzni. Elsődleges alkalmazása a vese betegsége-
inél javallott: gyulladásgátló, vesekőoldó, erős

vizelethajtó hatású. Alkalmazható ezen kívül a
nőgyógyászati betegségek, fertőzések esetén,
nem csak belsőleg, hanem ülőfürdőként is. A
zsurlóban nagy arányban találhatók olyan fon-
tos ásványi anyagok, mint a szilícium, mely a
körmök, a haj és a csontok fontos építőköve. Na-
pi egy-két csésze zsurlótea erősítheti a törékeny
körmöket és a hajat, de csontritkulás, köszvény
és reuma ellen is segíthet. A gyulladt vagy a fer-
tőzésre hajlamos vesékre gyakorolt hatás tovább
fokozható, ha hetenként kétszer zsurló ülőfürdőt

veszünk. A zsurlófőzet külső alkalmazása, kiegé-
szítő kezelésként a nehezen gyógyuló sebek
esetében is elismert módszer. Különösen nagy
felületű bőrkárosodások, ekcéma valamint láb-
szárfekélyek esetén a zsurlóval történő lemosá-
sok, borogatások és fürdők remekül beváltak.
Nemcsak gyógynövényként ismert, szívesen
használják a biokertészek is. Forrázata, vagy er-
jesztett leve alkalmas gombabetegségek meg-
előzésére, vagy a talaj nyomelem pótlására is.

Vitelki László, Gyógynövénybolt

SZABADIDŐ – ÉLETMÓD SZERENCSI hírekhírek 13

Legutóbbi játékunk megfejtése: Magyar nevét onnan kapta a macskagyökér, hogy gyök-
törzsének erős illata, izgató hatással van a macskákra. A beküldők közül Orosz István,
3900 Szerencs, Laktanya út 9. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi
út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztősé-
günkben. Új kérdésünk: Hogyan kell a zsurlóteát elkészíteni? Megfejtéseiket december 
8-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház
recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

a hét gyógynÖvénye: a zsurló

A kesudió Brazíliában őshonos, a pisztáciával és
a mangóval rokonságban álló örökzöld növény
termése. A kesufán elsősorban kesualma terem,
az általunk ismert kesudió ennek az almának
az alján nő. Magában, sózva, vagy cukrozva fo-
gyasztjuk, receptekben bármilyen dióféle he-
lyettesíthető vele. Zsírban és fehérjékben gaz-
dag, telített zsírsavakban azonban szegény. Bár
szénhidráttartalma a többi diófélénél kicsit ma-
gasabb, koleszterint nem tartalmaz. Antioxidán-
sok találhatóak benne, megakadályozza a szív-
betegségek kialakulását, csökkenti a vérnyo-

mást, mivel magnéziumot tartalmaz. A kalcium-
hoz hasonlóan a magnézium is fontos szerepet
tölt be a csontok egészségének megőrzésében.
A kesudió megakadályozza az epekő kialakulá-
sát is, valamint gazdag olyan vitaminokban,
mint a riboflavin, a pantoténsav, a tiamin, a ni-
acin. Ezek a vitaminok távol tartják a vérsze-
génységet. A kesudió segít abban, hogy a szer-
vezet megfelelő módon használja fel a vasat, il-
letve elpusztítja a szabadgyököket is, melyek
egészségügyi problémákat okozhatnak.

a Kesudió jótéKony
hatásai

reCeptKlub:
gesztenyés

álom
Rovatunkban a Gesztenyés álom süte-
mény elkészítési módját ismertetjük meg
olvasóinkkal.

Hozzávalók: 50 dkg gesztenye, 25 dkg darált
keksz, 20 dkg Ráma, 1 csomag babapiskóta.
A krémhez: 9 dl tej, 3 csomag vaníliás pu-
ding, 25 dkg Ráma, 25 dkg porcukor, 3 dl tej-
szín (Hulala), 3 evőkanál porcukor.
Elkészítés: A gesztenyét, a kekszet és a rá-
mát összegyúrjuk és 1 cm vastagság tésztát
nyújtunk belőle. A tejben megfőzzük a vanília -
pudingot és kihűtjük. Közben a Rámát a cu-
korral habosra keverjük, majd a kihűlt puding-
gal jól összekeverjük. Ezt a krémet kettéoszt-
juk úgy, hogy felét a gesztenyés lapra kenjük.
A babapiskótát rumos tejben megáztatjuk és
a krémre sorba rakjuk. Ezután rákenjük a töb-
bi krémet. A tejszínt a porcukorral kemény
habbá verjük és rákenjük a krémre. 40 perc és
kész!
Jó étvágyat kívánunk!
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ingATLAningATLAn
Szerencsen, a Kárpát úton családi
ház csendes környezetben, 2 szo-
bával, gáz-és vegyes kazánnal, ren-
dezett udvarral eladó. Lakáscsere is
érdekel. Érd.: 47/361-822. (19)
Szerencs központjában 46 m2-es
társasházi lakás eladó. Érd.: 47/363-
097. (19-1)
Ondon a 4524, 4525, 4526 Hr. szá-
mú földek eladók 2 ha területtel. Ér-
deklődni a 47/340-096 telefonszá-
mon. (19-2)
Bekecsen eladó 60 m2 2 szobás
családi ház, 887 m2-es telek, garázs,
melléképületek, kerekes kút, boros-
pince hordókkal felszereléssel. Érd.:
Fáy Béláné 70/634-0938. (19)
Szerencsen lakó-pihenő övezet-
ben panorámás családi ház parko-
sított kerttel és garázzsal eladó.
Érd.: 20/348-9548. (19-05)
Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel eladó egy folya-
matosan rendben tartott, felújított
4 szoba + nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (19-03)
Szerencs zöldövezeti részén a, Köl-

csey utcában kertes 100 m2-es csa-
ládi ház szép kilátással tulajdonos-
tól eladó. Érd.: 30/294-8816. (19-2)
Mádi összkomfortos családi ház és
kéménybe köthető üzembiztos gáz-
kazán olcsón eladó. Érd.: 47/348-
558. (19-20)

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

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A 23 csapatos területi bajnokságot az erőviszo-
nyok alapján hét csoportba sorolták be a ren-
dezők. A Szerencsi Darazsak az A csoportba, a
legjobbak közé kerültek. Az első forduló győz-
tes mérkőzései után az Egri Kék Oroszlánok, és
a MEAFC Cápakölykök ellen játszottunk, akikkel
Miskolcon az első fordulóban csak hosszabbí-
tásban tudtunk győzni.
Eredmények: Szerencsi Darazsak-Egri Kék Orosz-
lánok 103:31. MEAFC Cápakölykök-Szerencsi
Darazsak 56:73. Legeredményesebb játékosunk:
Pálinkás Gergő, Cseresznye Ákos és Lesó Áron
volt –adott tájékoztatást Nagy Lajos szakosz-
tályvezető, edző. M. B.

nyerteK a szerenCsi darazsaK
Az U11-es kosárlabda bajnokság máso-
dik fordulóját rendezték meg novem-
ber 19-én vasárnap, a Hunyadi Sport-
csarnokban.

Nehéz küzdelem árán, de sikerült győzelmet
aratniuk a Szerencs VSE Fiú Junior kosárlabda
csapat játékosainak a Miskolci MEAFC „A” gár-
dája ellen. A szerencsiek hazai pályán novem-
ber 22-én a Hunyadi Sportcsarnokban fogadták
a vendégcsapatot. Endrész Tamás a csapat ed-
zője az összecsapásról úgy nyilatkozott, hogy
nehéz mérkőzést vívtak a miskolciakkal. 
– Tudtuk, hogy a miskolci csapat hajtani fog az
utolsó percig, és így is lett. Az idén már játszot-
tunk velük idegenben, akkor 8 ponttal kikap-

tunk. Örülök, hogy a srácok nagyon határozot-
tan és jó mentalitással álltak a mérkőzéshez 
– mondta Endrész Tamás. 
A Kelet régió – Felsőházi „B” csoport – Fiú Ju-
nior, Regionális mérkőzés végeredménye Sze-
rencs VSE – MEAFC/A 69 – 61. 
Asszú Á. (25), Géczi M. (18/3), Vecser M.(8), Mec-
zó K. (6), Szepesi P. csere: Sándor B. (14/6), Csáki
G., Trikó M., Sándor Á., Szoboszlai D., Nyakó G.
A szerencsiek jelenleg 9 ponttal vezetik a tabel-
lát. N. I.

győzteK a szerenCsi
junior KosarasoK

Az SZVSE NB II-es asztalitenisz csapata Egerben
vendégszerepelt november 18-án, ahol nagy-
arányú 15–3-as győzelmet arattunk. Lehoczki
Gábor és Stadler Tamás nem talált legyőzőre,
Macsuga József, valamint Korály Tibor 3 – 3
győzelemmel járult hozzá a szerencsi sikerhez.
A Macsuga – Stadler kettős megnyerte a páros
mérkőzést is.
Az újonckorú versenyzőink november 12-én,
Andornaktályán vettek részt a régiós újonc ver-
senyen. Köllő Ábel U11-ben első, U13-ban má-
sodik helyezést ért el. Sárossy Balázs, a nem iga-
zolt U11-es korosztályban az előkelő harmadik
helyezést érte el – tájékoztatott Köllő András
szakosztályvezető.

asztalitenisz:
győzelem
egerben
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Az őszi idényt sikeresen zárták a Szerencs VSE labdarúgói, mind az ifi,
mind a felnőtt csapat három pontot szerzett hazai pályán a szombati no-
vember 25-ei fordulón. A mérkőzéseket követő banketten Koncz Ferenc
polgármester, Nyiri Tibor az SZVSE elnöke, továbbá a szakosztály vezetői,
edzők gratuláltak a sikeres szezonhoz. Koncz Ferenc köszöntőjében meg-
jegyezte, hogy az önkormányzat – mint az elmúlt években – a későbbi-
ekben is támogatja a sportágat és a sportolókat, esély van arra, hogy
egy pályázaton keresztül új focipályát építsenek. Az esemény alkalom
volt arra is, hogy megemlékezzenek az „Aranycsapat” 1953. november
25-én elért sikeréről, amikor a magyarok az otthonukban száz évig ve-
retlen angolokat 6:3 arányban győzték le. SfL

a polgármester további támogatásoKról
biztosította a szerenCsi labdarÚgóKat

A Szerencs Városi Sportegyesület kézilabdacsapata októberben kezdte
meg szereplését a B-A-Z megyei női ifjúsági bajnokságban. A két – ide-
genben vívott – győztes mérkőzés után november 11-én hazai pályán
fogadták a SZEPA Alsózsolca KSE együttesét. A Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban megtartott meccsen mindkét csapat lendületes játékkal kezdett,
fej-fej mellett dobták a gólokat. A félidőben a szerencsiek vezettek; egy
pont különbséggel mentünk pihenőre. A második játékrészben tovább
küzdöttek a hazaiak, de láthatóan mindkét csapat tagjai elfáradtak. Vé-
gül az alsózsolcaiak nyerték a mérkőzést. Végeredmény: Szerencs VSE -
SZEPA Alsózsolca KSE: 24:32. 
A Sárospataki USI együttesét fogadták hazai pályán a kéziseink novem-
ber 18-án. Csapatunk 34-23 arányú vereséget szenvedett a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban. A meccs kezdetén a hazaiak támadtak többet, de a
vendégcsapat gyorsan megszerezte a vezetést. A félidőben 18-12-re már
a sárospatakiak vezettek. A mérkőzés második felében továbbra is ki-
tartóan küzdöttek a szerencsiek, de a nagyarányú gólkülönbséget nem
tudták csökkenteni. A vendégcsapat 34-23 arányú győzelmet aratott lá-
nyaink fölött. Ezzel a vereséggel a 4. helyen állunk a tabellán, következő
mérkőzésünket Mezőkeresztes ellen vívjuk. M. B.

Kézilabda híreK

A Szerencs VSE felnőtt férfi labdarúgói Bogács csapatát fogadták a Tatay Zoltán Ifjúsági Sport-
telepen november 25-én, szombaton. Az év utolsó mérkőzése nem indult jól a szerencsieknek,
a támadások megtörtek a bogácsiak védelmén, a passzok nem voltak pontosak és sok volt
a labdaeladás is. Az első félidőben a bogácsiak ezt kihasználva két gólt lőttek a hazaiak há-
lójába. Az első szerencsi gólra a 45. percig kellett várni, amikor Ternyik Máté talált a bogácsiak
hálójába. A második félidőben azonban fordult a kocka, már a szerencsiek domináltak. 
Az 51. percben Rabócz Dávid talált a bogácsiak hálójába, ezzel kiegyenlített Szerencs. Az ösz-
szecsapást végül Ternyik Máté döntötte el a 75. percben egy újabb góllal. A B.A.Z. megyei I.
Felnőtt 16. forduló eredménye Szerencs VSE - Bogács Thermálfürdő 3–2. A Szerencs VSE je-
lenleg a tabella 11. helyén áll. A szerencsi drukkerek duplán örülhettek, hiszen U19-es csapat
is 4–0 arányban legyőzte a bogácsi U19-es gárdát. N. I.

hazai győzelem az év utolsó mérKőzésén



Előző rejtvényünk megfejtése: Ködöt fújva jön a tél, kocog hegyek tetején. Megfejtőnk csokoládé csomagot nyert: Csesznyik Imréné, 3900
Szerencs, Rákóczi u. 83. A fenti rejtvény megfejtését december 8-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.
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Keresztrejtvény

Kos: iii. 21. – iv. 20.
Ez remek időszak a Kos jegyűek szá-

mára az emberi kapcsolatok terén. A csillagok
állása szerint az ebben a periódusban kötött
kapcsolatok tartósak lesznek. A környezetében
élő emberek megosztják önnel a gondolataikat.

bika: iv. 21. – v. 20.
Ez az időszak ideális lesz a hosszú tá-

vú tervek szövésére, beleértve az anyagi
jellegűeket is. Másrészt viszont a Bika csillagje-
gyűek életében családi gondok adódhatnak,
ezért fontos az ezekben érintettek bizalma.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
A december a harmónia időszaka az

Ikrek számára, ez a családi életét és a
párkapcsolatait is áthatja majd. Főként kará-
csony tájékán élvezheti majd leginkább ezt a
periódust. Találkozni fog olyan személlyel, akitől
rendkívül hasznos információk birtokába juthat. 

rák: vi. 22. – vii. 22.
A decemberi időszak kiváló alkalmat

teremet a Rák szülöttei számára arra,
hogy visszatekintve átgondolják az elmúlt év
történéseit. Komoly sikereket mondhat magá-
énak olyanokat, amelyekre joggal lehet büszke
is, de ne váljon ettől túlzottan önelégültté.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Decemberben ne sajnálja magától a

jól megérdemelt pihenést, hiszen egy ilyen ke-
mény munkával eltöltött év után igazán meg-
érdemli. Lepje meg magát valami igazán külön-
leges dologgal. 

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
A december beköszöntével pozitív

fejlemények várhatók a karrierjében. A
csillagok stabil, kedvező helyzetben állnak, ami
rendkívül jó hatást gyakorol majd a szűz jegy-
ben születettek munkahelyi teljesítményére.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
A nehézségekkel teli év ellenére dec-

emberben boldogan tekint majd vissza
az elmúlt időszakra és úgy érzi majd, hogy az
élet szép függetlenül attól, hogy akad még
azért megoldandó problémája. Ez az év minden
tekintetben sikeres lesz.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Decemberben, az év utolsó hónapjá-

ban érdemes minden energiáját a karri-
erje építésébe fektetnie. Később ez kifizetődik
majd egy nagyobb összegű jutalom, vagy elő-
léptetés formájában. Fontos, hogy ebben az
időszakban nyitott szemmel járjon a világban.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
A december a béke és a harmónia

jegyében telik majd el. Végre lesz elég ideje a
pihenésre, kikapcsolódásra és nyugodtan elgon-
dolkodhat az elmúlt esztendő eseményein, tör-
ténésein is.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Az év utolsó időszakát, a decembert

teljes nyugalomban töltheti el és nem
kell majd semmi miatt sem aggódnia. Bőven
lesz ideje arra is, hogy kielemezze az elmúlt esz-
tendőt, hogy mikor hozott jó döntéseket.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Az év vége egy rendkívül stabil idő-

szakot tartogat a Vízöntő számára, ami
a karrierjére is kihat majd. Azonban fontos,
hogy ne hagyja, hogy a rövid nappalok és az
unalmasabb dolgok elvegyék a kedvét a mun-
kától és emiatt csökkenjen a teljesítménye.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Azok a Halak, akik még nem találták

meg a lelki társukat, remekül szórakoz-
hatnak és flörtöléssel tölthetik a szabadidejüket.
Olyan kisugárzása lesz ebben az időszakban,
aminek az ellenkező nem képviselői képtelenek
lesznek ellenállni.

horoszKóp (december 1-15.)

VÍZSZINTES: 1. December… folytatás a beküldendő fősor-
ban (első rész). 10. Görögország legnagyobb szigete a Földközi
tengerben. 11. Kitalált dolog, koholmány. 12. Az életszükségleteiről
gondoskodik. 13. HCl. 14. Dióda páratlan számú betűi! 15. Lombos
növény. 16. A megfejtés második része. 17. A tyúk rekedtes, el-
nyújtott hangot hallat. 20. Régi űrmérték, tárolóedény. 23. Fás nö-
vény törzséből kinőtt erősebb hajtás. 24. Homoktalajokon ter-
mesztett gabona növény. 25. Balaton-…: Veszprém megyei tele-
pülés. 27. Grósz páratlan számú betűi! 28. A lagunát elzáró keskeny
törmelékgát, turzás. 31. -…, -be. 32. 549 római számokkal írva.
34. Bélelzáródás orvosi neve. 37. Arányos rész, hányad. 39. Tessék,
itt van! 40. Láthatóan teljesen áthat. 
FÜGGŐLEGES: 1. Nagyközség Ózd mellett. 2. Szőlőfajta (korábbi
neve Oremus volt). 3. Útalap fele! 4. …-barka: sokszínű. 5. Nitrogén
és fluor vegyjele. 6. Fejet védő fémből készült eszköz. 7. Sziksós
páros számú betűi! 8. Tétlenül , várakozva álldogál. 9. …gara-ví-
zesés: Hatalmas vízzuhatag az USA és Kanada határán. 10. A
megfejtés harmadik, befejező része. 16. Növényi támasz 18.
Hegyes cipész szerszám. 19. Esőben álló. 21. …-bédi Plédi (rajzfilm).
22. …, szépet neki? / Midőn mely bölcsőm ringatá. (Petőfi Sándor:
Füstbement terv). 26. A ló nyakába vetett, alsó végén a kocsirúd-
hoz erősített kötél, szíj vagy lánc. 29. Nemzeti Bajnokság rövidítve!
30. SS kiejtve! 32. Női név. 33. Állatot vízzel lát el. 35. Amerikai ka-
tonatiszt (Robert Edward 1807-1870). 36. Görögország eredetvé-
dett nemzeti itala. 38. Szilárd anyagot éles eszközzel több részre
választ. 40. Stevan Spielberg kedves űrlénye.
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