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Közösségi program a fenyvesben
Harmadik alkalommal rendezetek vízfakasztó közösségi programot
a szerencsi Árpád-hegyen. Az eseményen a két és fél éve elültetett
fákat gondozták és pikniket tartottak a résztvevők.
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata és a Generali Biztosító szerencsi ügynöksége több mint két éve telepített új fákat a fenyvesbe, hogy megfiatalítsák a kedvelt szabadidős helyszín fenyőállományát. A kezdeményezésre akkor több
mint ötven szerencsi család, munkahelyi és baráti közösség, helyi intézmény vállalta
a növények gondozását. Ennek apropóján szerveztek locsolással egybekötött délutáni
programot május 14-én az Árpád-hegyen, ahol a látogatókat vendéglátás és baráti
beszélgetés várta. Bár az esős idő miatt idén jóval kevesebben jelentek meg mint tavaly, a fenyvesbe kilátogatók gondoskodtak a kis fenyőkről. A telepített csemetékből
közel 200 maradt életben, a hiányzókat a közeljövőben pótolni fogják.

110 tonna lom

gála az isKoláért
Jótékonysági gálát rendezett május 5-én a szerencsi Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskola. A Rákóczi-vár színháztermében megtartott
rendezvényen a művészeti képzésben részesülő növendékek szórakoztatták a közönséget. Hangszeres produkciók, népi ének, valamint néptánc
és drámajáték került színpadra. A kezdeményezés eredményeként közel
300 ezer forint gyűlt össze a művészeti iskola javára, melyből a szervezők
az intézmény hangszerállományát szeretnék bővíteni, és a rászoruló gyerekek nyári táborozásához járulnak hozzá.

Szerencs Város Önkormányzata, valamint a Zempléni Hulladékkezelési
Kft. május 7-én szervezett lomtalanítást a településen. Reggel hat órakor
a szolgáltató 10 járműve indult el a város különböző pontjaira, hogy tömörítő tartályokba gyűjtsék a zsákokban kihelyezett fölösleges holmikat.
Az akció keretében Szerencsről idén közel 110 tonna lom került a bodrogkeresztúri regionális lerakóba.

charley nénje szerencsen

Komolyzene csendült
fel a várban
A Pódium Színház művészeinek előadásban a Charley nénje című zenés vígjátékot láthatta a közönség május 18-án, a Rákóczivár színháztermében.

A Rákóczi-vár lovagtermében, május 12-én a szerencsi művészeti
iskola tanára, Nagy Marianna adott gordonkakoncertet Szűcsné Farkas
Zsuzsanna zongoraművész kíséretével. A repertoárban Johann Sebastian Bach és Ligeti György szonátái, valamint Schumann művek hangzottak el.
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munKahelyteremtő és -megtartó támogatásoK
Szerencs Város Önkormányzata pályázatot hirdetett helyi kisvállalkozások
támogatására. A városvezetés vissza
nem térítendő támogatás nyújtásával
közvetlen előnyöket kíván biztosítani a
helyi cégek számára, hogy hozzájáruljon üzleti tevékenységük elindításához,
működési költségeik csökkentéséhez.
A kiírás célja, hogy a helyi gazdaság fejlesztése, a városban lakók életminőségének javítása és a foglalkoztatás elősegítése érdekében
ösztönözze a vállalkozásokat a település közigazgatási területén való letelepedésre vagy fejlesztésre, a már meglévő vállalkozások megtartása és fennmaradásának elősegítése mellett.
Ennek érdekében Szerencs önkormányzata új
munkahelyek létesítését, illetve már meglévő
munkahelyek megtartását célozva kíván közvetlen előnyöket biztosítani a helyi kisvállalkozások számára , vissza nem térítendő támogatás nyújtásával, hogy hozzájáruljon üzleti tevékenységük elindításához, működési költségeik
csökkentéséhez. A rendelkezésre álló támogatási keretösszeg ötmillió forint.

Lapunk tájékoztatására Krajnyák Rita igazgatási ügyintéző kiemelte, hogy a korábbi évekhez
hasonlóan a kisvállalkozások ezúttal is három
témakörben pályázhatnak. A kérelmeket a
pénzügyi osztály az adóügyi osztály közreműködésével bírálja el. Hiányos beadvány esetén
hiánypótlásra hívják fel a pályázók figyelmét.

A pályázat részletes leírását május 6-ai lapszámunkban tettük közzé. A pályázati dokumentációt Szerencs város honlapján (www.szerencs.hu), és a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatán is megtekinthetik az érdeklődők. A benyújtás határideje 2016. június 1., 16 óra.
A beadott pályázatokat július 1-jéig bírálják el.

munKaerő-piaci helyzet a szerencsi járásban
Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, április 28-án Karády István, foglalkoztatási osztályvezető (fotónkon) előterjesztését is tárgyalták a városatyák a Szerencsi Járás munkaerő-piaci helyzetére vonatkozóan. Az alábbiakban a dokumentum legjelentősebb megállapításai olvashatóak.
A Szerencsi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályának (hétköznapi nevén a Munkaügyi Központnak)
az illetékessége 16 településre terjed ki. Az itt élők
számára munkaerő közvetítést végeznek, foglalkoztatási és munkaerő-piaci információkat nyújtanak, igyekeznek kiszolgálni az álláskeresők és
munkaadók foglalkoztatással, képzéssel kapcsolatos igényeit, valamint ingyenesen keresnek és kínálnak munkaerőt az ország bármely pontján és
Európában is.
A tanulmányban olvasható, hogy a BorsodAbaúj-Zemplén megyében élők számának apadása gyorsabb az országosnál, e régiót a gazdasági
válság a hazai átlagnál jobban visszavetette. A növekedés fő húzóereje a dinamikusan növekvő gépipar, azon belül a járműgyártás és az elektronikai
ipar. Megyénkben 2016 februárjában mintegy
49 ezer álláskeresőt tartottak nyilván. Ugyanekkor
a Szerencsi Járásban mért munkanélküliségi arány
21,9 százalék volt, azaz 3289 fő, ami az előző év
ugyanezen időszakához viszonyítva 14 százalékos
csökkenést jelent. A járás települései között viszonylag nagy különbségek tapasztalhatóak, Szerencs tekintetében ez az arány 6,52%.

A járási adatokat elmezve megállapítható,
hogy a szakképzettséggel nem rendelkezők
aránya továbbra is magas (46,6%), és a munkanélküliség tartóssá válásával párhuzamosan
a csökkenő munkavállalási és tanulási hajlandóság is problémát jelent. A nyilvántartott álláskeresők 15 százaléka pályakezdő.
Az álláskeresési ellátás szerinti összetételt tekintve a pénzbeli ellátásban nem részesülők
száma a legmagasabb, háromszorosa azokénak, akik álláskeresési támogatásban részesülnek. A foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők száma is magas, de csökkenő
tendenciát mutat, ugyanis a kormányzati célkitűzés szerint ők az elsődleges célcsoportjai a
közfoglalkoztatásba vonásnak. 2015-ben a járásban átlagban 3000-3200 fő vett részt közfoglalkoztatásban, így elmondható, hogy közfoglalkoztatás nélkül a regisztrált álláskeresők
száma, a munkanélküliségi ráta a jelenlegi duplája lenne. A foglalkoztatási osztály az álláskeresést segítő szolgáltatásai és a működtetett
szolgáltatások által 5310 esetben tudta munkához segíteni az álláskeresőket. Legtöbb esetben
a közfoglalkoztatás révén jutottak munkához a

járásban élők, kisebb volt azok aránya, akik az
elsődleges muunkerőpiacon kaptak munkát.
Karády István osztályvezető a dokumentumban kitér arra is, hogy az álláskeresők, a munkaadók és a szervezet dolgozói körében végzett 2015-ös, kérdőíves felmérés alapján a foglalkoztatási osztály partneri elégedettségi mutatója 87 százalékos volt. Ez a kiváló eredmény
a sokszínű szolgáltatási tevékenységüknek is
köszönhető: információ nyújtással, munkaközvetítéssel, tanácsadással, képzésekkel segítik
az álláskeresők munkaerőpiacra való visszatérését. Munkaügyi szervezetként meghatározó
szerepet töltenek be a társadalmi beilleszkedés
segítésében, a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci foglalkoztathatóságának javítása, elhelyezkedésük támogatása terén, lehetőséget
kínálva az inaktívak mind szélesebb rétegei
számára. A foglalkoztatási osztály a jövőt tekintve is a foglalkoztatás bővítése, a munkanélküliség csökkentése, a munkaerő-piaci
egyensúly javítása, valamint a munkahelyek
megőrzésének támogatása terén kíván pozitív
eredményeket elérni – olvasható a tanulmány
zárófejezetében.
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ingyenteleK az otthonteremtéshez
Mint arról a közelmúltban hírt adtunk: gyermekes családok térítésmentesen juthatnak építési telekhez az önkormányzat jóvoltából
Szerencsen és Ondon, miután a képviselő-testület március 24-én rendeletben rögzítette, hogy ingyenesen pályázhatnak azok az igénylők,
akik tartósan vállalják a letelepedést. Az önkormányzati intézkedés
célja, hogy a városban tartsák a fiatalokat.

Tiszaváriné Rácz Renáta

Mi albérletben élünk Szerencsen, három gyermekünk van. A férjem tíz
éve rákbeteg, így én vagyok a
családfenntartó. Az ingyenes telekhez jutás lehetőségét jó dolognak tartom a fiatalok szempontjából. Mi sem szeretnénk elmenni
Szerencsről. Az építkezést esetleg állami támogatás igénybevételével el tudom képzelni. Utána fogok járni ezeknek a dolgoknak, hogy milyen lehetőségeink vannak.

Gecse Jánosné

Összhangban a jelenleg érvényben levő családi otthonteremtési kedvezménynyel (CSOK) a képviselő-testület Szerencs
népességének növelése érdekében alkotta meg új rendeletét az ingyenes telekigénylési lehetőségről. Három Laktanya
utcai (fotónkon), tizenkét Bocskai utcai,
valamint egy ondi telek vár még gazdára,
egy Laktanya utcai ingatlan ugyanis a közelmúltban már gazdára talált. Galyas
Zoltán és családja kérelmét pozitívan bírálta el a testület az április 14-ei zárt ülésén, azóta pedig már megkötötték az
adásvételi szerződést is az önkormányzattal. Galyas Zoltán elmondta, hogy
nemrég megszületett a harmadik gyermekük, ez inspirálta őket arra, hogy a
szerencsi önkormányzat nyújtotta lehetőséget igénybe vegyék, ami az állami támogatásokkal együtt nagy segítséget jelent számukra az otthonteremtéshez.
A kezdeményezés népszerűnek bizonyul, ugyanis a kihirdetés óta eltelt rövid
idő alatt egy másik Laktanya utcai ingatlanra is érkezett kérelem az önkormányzathoz. Ennek elbírálása folyamatban
van, várhatóan legkésőbb a júniusi testületi ülésen döntenek róla, az esetlegesen addig beérkező kérelmekkel együtt.
Koncz Ferenc polgármester lapunk érdeklődésére kiemelte: az önkormányzat
azt szeretné elérni, hogy a fiatalok Szerencsen telepedjenek le. A városvezető

tapasztalata az, hogy azok a fiatalok,
akik helyben vállaltak munkát, az olcsóbb
telekárak miatt mégis máshol építkeztek.
Fontosnak tartja, hogy ez a jövőben ne
így történjen. Maradjanak a városban a
fiatalok, még akkor is, ha egy kicsit távolabb találnak munkalehetőséget.
Az igényléshez a kérelmet benyújtónak legalább középfokú végzettséggel,
igazolt munkahellyel és állandó jövedelemmel kell rendelkeznie. A lehetőség
szerencsi lakhelyű, vagy a városban életvitelszerűen és hosszútávon letelepedni
kívánó házaspárokra, élettársakra terjed
ki. Feltétel még, hogy legalább egy gyermeket neveljenek vagy várjanak, és vállalják, hogy hat éven belül legalább két
gyermek neveléséről fognak gondoskodni. A kérelmet benyújtók vállalják, hogy
az igényelt telken az átruházási szerződés megkötését követő fél éven belül az
építkezést megkezdik, egy éven belül
legalább az 50 százalékos készenléti állapotot elérik, legkésőbb két éven belül
a használatba vételi engedélyt bemutatják, a lakóingatlanba beköltöznek és legalább 10 évig életvitelszerűen ott tartózkodnak. Az ingyenes építési telek biztosítása kérelem alapján történik, melyet
a szerencsi polgármesteri hivatalban lehet benyújtani formanyomtatványon.
A kérelmek elbírálása a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

Jelenleg társasházban élek, de amikor
fiatalok voltunk, 1969-ben építkeztünk a Kölcsey utcában. Annak
idején a saját pénzünkből vásároltunk telket, de akkor könnyebb
volt a helyzet. Volt biztos munkahelyünk, én például a csokoládégyárban dolgoztam. Tudtuk, hogy biztosan vissza tudjuk fizetni az OTP kölcsönt. Nagyon jó lehetőségnek tartom, hogy ingyen ad telket az önkormányzat
a fiataloknak a letelepedéshez. Jó segítség ahhoz, hogy be
tudjanak indulni és el tudják hagyni a szülői házat.

Rácz-Akácosi Laura

Szerencs a szülővárosom, egy pár éve
költöztünk vissza ide. Pesten éltünk
a férjemmel tíz évig, aztán gyereket szerettünk volna és visszatértünk. Jelenleg albérletben lakunk
a Ságvári utcában. Eddig nem hallottam erről a lehetőségről, hogy az
önkormányzat ingyen telkeket biztosít,
de utána fogunk nézni, mert mindenképpen jó lenne Szerencsen maradni. Az biztos, hogy szeretnénk még egy
gyermeket. Telek szempontjából mi inkább az Ondi utat
preferálnánk a kilátás miatt.

Béres Sándorné

A szerencsi árakat ismerve a házhelyek megvásárlása nagy anyagi terhet ró a fiatalokra. Egy új, a mai
modern építőanyagokból és a fiatalok igényei szerint épített ház
életre szóló, egészséges és biztonságot nyújtó otthont teremthet.
Bízva abban, hogy Szerencsen a meglévő munkahelyek megmaradnak és rövidesen bővülni is
fognak, érdemes kihasználni, hogy ingyen telket ad az önkormányzat. Egyértelműen nagyon jó lehetőségnek tartom. Ha megélhetés van és hozzátársul egy ingyenes építési telek, kellő indoknak látom azt, hogy Szerencs jövőjét
a fiatalság az itt maradással támogassa. Meglátásom szerint a feltételként megszabott, 6 éven belüli két gyermek
vállalása is reális kötelezettség.
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az ápolóKat KöszöntöttéK
Az ápolók nemzetközi világnapja alkalmából május 20-án köszöntötték a
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet dolgozóit a legyesbényei közösségi házban.
A megjelenteket Karasz Gyuláné intézetvezető főnővér üdvözölte, majd a szerencsi művészeti iskola növendékeinek műsora következett. A főnővér megemlékezett Florence Nightingale-ről, aki a krími háborúban mentette,
ápolta a sebesülteket, valamint kidolgozta a
modern ápolási elveket és az ápolónői munkát
megbecsült hivatássá tette. Az ő tiszteletére vezette be a Magyar Vöröskereszt 1912-ben az
ápolók napját. A főnővér Kossuth Zsuzsanna,
Magyarország első kinevezett főápolónőjének
a munkásságát is méltatta. Dr. Bobkó Géza igazgató főorvos köszönetet mondott az ápolóknak, akik a gyógyító munka elengedhetetlen részét képezik. Ők azok, akik mindennapjaikon a
betegágyak mellett állnak és végtelen türelem-

mel és empátiával szolgálják embertársaikat.
Kellő megbecsülés hiányában a hivatástudat és
a lelkiismeretesség vezérli őket. Az intézményvezető elmondta, hogy a rendelőintézetben továbbra is igyekeznek megteremteni a megfelelő
és korszerű munkakörülményeket és hangsúlyt
fektetnek a továbbképzésekre is.

Új szaKrendelés
A szerencsi rendelőintézetben július 1-től
hétfőnként 15-19 óráig endokrinológiai rendelés indul dr. Csóka Miklós Arnold vezetésével.

miniszteri elismerés a főorvosnaK
A Szántó J. Endre Egyesített Szociális
és Egészségügyi Intézet nyugalmazott
urológus főorvosa, Dr. Hronszky István
(fotónkon) március 11-én Pro Sanitatedíjban részesült Budapesten, a Vigadóban. A rangos miniszteri elismerés az
egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati tevékenységért adományozható.
Dr. Hronszky István az elmúlt évek eredményes
szakmai fejlesztései, valamint emberséges, lelkiismeretes munkája által érdemelte ki az egészségügyi kitüntetést, melyet Balogh Zoltán, az em-

beri erőforrások minisztere nemzeti ünnepünk
alkalmából adott át a
szakmai díjak sorában.
A főorvos – mintegy tizenöt esztendő után –
január 1-jén vonult nyugdíjba
a szerencsi intézményből, ahol heti három napon
rendelt. Pályáját doktorrá avatása évében, 1966ban a B.-A.-Z. Megyei Kórház urológiai osztályán
kezdte, 1970-ben urológiából, 1985-ben nephrológiából szerzett szakvizsgát. Elsajátította és
eredményesen végezte az urológiai műtéteket és
az osztályos munkát. Úttörője volt az 1970-ben

Miskolcon bevezetett művese kezeléseknek, a
művese állomás vezetésével is megbízták. 1975ben tért vissza az urológiai osztályra. Az osztályos munka mellett bevezette a szűrővizsgálatokat és kiépítette a szakrendeléseket a diósgyőri,
a sátoraljaújhelyi, a kazincbarcikai és a szerencsi
rendelőintézetekben. Betegeinek zöme időskorú
emberekből állt, akikkel szemben mindig együttérző volt. Nemcsak szűrte, hanem gondozta is az
idült betegségekben szenvedő pácienseit. Sok fiatal urológust tanított meg a mesterség fogásaira. A kitüntetésre a szerencsi intézet javasolta
tartalmas és kimagasló szakmai munkája elismeréséül.

cserKész fogadalomtétel szerencsen
Pünkösdhétfő alkalmából ünnepi istentiszteletre várták a híveket május 16-án a szerencsi református templomba.
Az eseményen a korábbi évek hagyományát követve cserkészavatásra is sor került.
A gyülekezet számára Balázs Pál esperes tartott istentiszteletet.
Az atya a Szentlélek erejéről hirdette az Igét, valamint áldást
kért azokra a fiatalokra – közöttük a cserkészekre –, akik Isten
kivont zászlaja alá sorakoznak. Az avatáson elsőként három kiscserkész tett fogadalmat, valamint öt új cserkészt is felavattak
a Magyar Cserkészszövetség szabályai szerint. Bárány Zoltán
cserkészparancsnok elmondta, hogy a fiatalok immár teljes jogú
tagjai a 292. számú Bocskai István cserkészcsapatnak, mely az
1934-ben alakult, azonos számú Ond vezér cserkészcsapat örökségét viszi tovább. A testvéri közösség – mely a világon mintegy
38 millió főt számlál – ezúttal nyolc fővel bővült Szerencsen, a
református egyház oltalma alatt.
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pályázat a gyermeKszegénység felszámolására
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi
felzárkózásért felelős államtitkára május 19-én tartott sajtótájékoztatót a
szerencsi Ifjúsági Házban. Czibere Károly egy 15 milliárd forintos felzárkóztatási programról számolt be, ami elsősorban hátrányos helyzetű gyermekeken segít.

Czibere Károly elmondta, hogy a 2007 és 2013
közötti Gyermekesély program nagyon sikeres
volt, hiszen 23 kistérségben eredményesen folyt
a munka. Sikerült együttműködést kialakítani
olyan szolgáltatások között, ahol eddig nem volt
szoros a kapcsolat. Elhangzott, hogy új szemléletet, és megközelítést hozott létre a program.
– A szakemberek – pedagógusok, egészségügyben, szociális vagy gyermekjólétben dolgozók
közösen munkálkodtak és működtek együtt a
pályázat során. Az elmúlt években negyvenkétezer gyermek és tizenhatezer felnőtt vett részt a
programban. Az ő kompetenciájukat, készségeiket sikerült fejleszteni – mondta az államtitkár.
Miután a program lezárult, megtörtént az értékelés. – Megkíséreltük a tapasztalatok, visszajelzések alapján újragondolni és a korábbiakhoz
képest még több járás számára hozzáférhetővé
tenni a pályázatot. A korábbi években 23, most
a 31 leghátrányosabb járás vesz részt a projektben – tájékoztatott Czibere Károly. Fontos újítása

a programnak, hogy a gyermekjóléti központok és az őket fenntartó önkormányzatok is tudnak pályázni. 350 millió forint
a minimális, 500 millió forint a maximálisan igényelhető összeg. Az államtitkár
szerint azért lényegesek ezek a programok, mert egy-egy ágazat a saját ellátórendszerén keresztül nem tud eredményeket hozni. A szociális és a gyermekjóléti szféra, illetve az egészségügy csakis
együttműködéssel tud sikeresen dolgozni. – Ez a program az együttműködés kultúráját
viszi helybe, annak érdekében, hogy a gyermekjóléti munka és annak valamennyi eleme meg
tudjon erősödni – hangzott el. Ifjúsági klubokról
közösségszervezésről, közösségteremtésről, fejlesztésről, egészségügyi szolgáltatásról, korai képességgondozásról, és a Biztos Kezdet Gyerekházak indításáról is szó van a programban. Az is
cél, hogy a köznevelési integrációt megteremtsék, és tanórákon kívüli tanodákban fejlesztő
foglalkozások legyenek a gyerekek érdekében.
– A legfontosabb, hogy a hátrányos helyzet továbbörökítésének ördögi körét nagyon gyorsan,
minél korábbi életszakaszban meg tudjuk törni
– zárta beszédét az államtitkár. Koncz Ferenc
polgármester elmondta, hogy a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás 2012-ben benyújtott pályázata sikerének eredményeként két éven át biztosított programokat a hátrányos helyzetű családok és gyermekek számára a térség tizennyolc
településén. A program során 32 személynek ad-

tak munkát és közel 130 fővel kötöttek megbízási
szerződést. A polgármester úgy fogalmazott beszédében, hogy a pályázattal jelentős fejlesztéseket sikerült létrehozni. Az új projekt megvalósulásával a gyermekek és családjaik helyzetének
alakulásában pozitív irányú változás alakulhat ki,
hiszen ezek a programok kedvezően befolyásolják a gyerekek fejlődését, jövőjük alakulását.
M. B.

soron Kívüli ülés
a városházán
Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete rendkívüli ülést tartott május
17-én a polgármesteri hivatalban. Az első napirend keretében javaslat hangzott el Dr. Jeney András „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat Alkotói Díja” kitüntetésre való
felterjesztésére. A díj a megyében élő alkotóknak, kutatóknak, szakembereknek adományozható kimagasló eredményükért, munkájukért. Tekintettel a megyénkben végzett
kiemelkedő nevelés-, oktatás fejlesztő munkájára, valamint magas színvonalú irodalmi
tevékenységére, Dr. Jeney Andrást javasolta
a grémium a díjra felterjeszteni.
Telekvásárlásokkal kapcsolatban érkezett
kifogások elbírálásáról zárt ülésen tárgyalt a
testület.

szerencsen járt az utazó vagonKiállítás
A Lágerjárat, utazó vagonkiállítás május 6-án futott be a szerencsi vasútállomásra,
majd másnap megnyílt az érdeklődők előtt a rendhagyó tárlat. A szervezők egy
korabeli G típusú tehervagont rendeztek be kiállítási térnek és kordokumentumokkal, képekkel, vetítésekkel mutatták be a Szovjetunióba elhurcoltak sorsát.
A vándorkiállítás azokat a magyarországi vasútállomásokat keresi fel, ahonnan 1944-45-ben
sok ezer ártatlan civilt hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba. A szerencsi tárlat
megnyitóján Árvay Attila, a szerencsi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte
a megjelenteket Szerencs Város Önkormányzata
és a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai
Nemzetiségi Köre nevében. Az eseményen részt
vettek a málenkij robot túlélői is: a szerencsi Lekner Irén, valamint az ondi születésű, Abaújszántón élő Kovács Jolán. Koncz Ferenc polgármester megnyitó beszédében elmondta, hogy az el-

múlt évszázad jóra is és sajnos rosszra is mutatott példát. Mint fogalmazott: van, amire kötelező emlékeznünk és van, amire nem volt szabad
emlékezni hosszú időn keresztül. Ilyen a málenkij
robot is. Az elhurcolás és a lágerek borzalmait
Lekner Irén idézte fel. A kiállítást létrehozó PécsBaranyai Nemzetiségi Kör elnöke, MatkovitsKretz Eleonóra arról beszélt, hogy a leszármazottaknak kötelességük továbbvinni azok történetét, akik végigélték a Szovjetunió lágereit. A
tárlat megtekintése után a málenkij robot 2014ben felavatott emlékművénél koszorúztak az
emlékezők a szerencsi vasútállomás mellett.

A málenkij robot túlélői: a szerencsi Lekner Irén
(balra), valamint az ondi születésű, Abaújszántón élő Kovács Jolán.
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lezárult a nemzetiségi
hagyományőrző projeKt
Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata, valamint a szerencsi Rákóczi Zsigmond Református, Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskola május 10-én tartotta
a „Rund um die Märchen” NTP-MKÖ15-0593 pályázat záró rendezvényét.
Az oktatási intézményben gálaműsorral ünnepelték meg a projekt sikerét.
A rendezvény nyitányaként Árvay Attila, a
Szerencsi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke elmondta: a Nemzeti Tehetség Program
keretében az előző év nyarán írta ki pályázatát
az Emberi Erőforrások Minisztériuma tehetséggondozó műhelyek támogatására. Ennek keretében a hazai nemzetiségekhez kapcsolódó ismeretanyag tanórán kívüli, tehetségfejlesztő
foglalkozásokon történő átadására lehetett forrást igényelni. A nemzetiségi önkormányzat végül 1, 97 millió forintot nyert el, így teljes egészében megvalósulhatott a projekt. Ennek köszönhetően a Rákóczi iskola német nyelvoktatásban részesülő alsó tagozatos diákjai egy
éven át havi egy foglalkozáson és számos
egyéb programon vehettek részt. Az elnök hozzátette, hogy a pályázatot idén újra kiírták,
melyre ismét benyújtották kérelmüket.

Elhangzott, hogy a projekt-foglalkozások keretében Árvainé Serege Tünde, a Rákóczi iskola
Német Tehetség Műhelyének szakmai vezetője
valósította meg a tanítási programot. A hazai
nemzetiségi hagyományok és a népi kultúra ápolását célzó pályázat által változatos módon igyekeztek közelebb hozni a német nyelvet és hagyományokat a gyerekekhez. A projekt részeként elmentek Rátkára, a nemzetiségi általános iskolába, megtekintették az iskolatörténeti kiállítást és
a tájházat is. A német eredetű mesék világát is
körüljárták, láttak színházi meseelőadást, egy

tudáspróba
elsősegélynyÚjtásból
A Magyar Vöröskereszt immár 45. alkalommal hirdette meg országos egészségügyi versenyét, melynek területi fordulóját május 9-én tartották a szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában. A tudáspróba célja ezúttal is az ismeretek minél szélesebb körben való megismertetése volt.
Horváth-Angyal Ildikó, a Magyar Vöröskereszt területi munkatársa a szervezet tevékenységei között kiemelkedő fontosságúnak nevezte az elsősegélynyújtás elméleti és gyakorlati ismereteinek minél szélesebb körben történő megtanítását. Mint mondta, ennek jegyében rendezik meg évről évre az elsősegélynyújtó
versenyt. A szerencsi, területi vetélkedőn ezúttal négy hatfős csapat mérte össze tudását. Elsőként írásbeli teszteket töltöttek ki
a diákok, majd négy helyszínen gyakorlati ismereteikről adtak
számot a fiatalok. A szituációs feladatok között újraélesztés, égési- illetve koponyasérülés, valamint nyílt törés ellátása is szerepelt.
A legnagyobb pontértékű komplex feladatokat a szerencsi mentőállomás szakemberei állították össze, melyek után a csapatok
szakmai értékelést és tanácsokat kaptak. A megmérettetés az
alábbi sorrenddel zárult:
Általános iskolai csapatok: 1. Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskola (Szerencs), 2. Legyesbényei Általános Iskola. Középiskolai csapatok: 1. Bocskai István Katolikus Gimnázium (Szerencs), 2. Tokaji Ferenc Gimnázium és Szakközépiskola (Tokaj).

film feldolgozása által az élő német nyelvet tanulmányozták, kézműves foglalkozásokon örökítették meg a mesék elemeit, énekeket, táncokat
tanultak. A programsorozat részeként Hartára is
elutaztak, ahol a tájházban a hagyományos német használati tárgyakat ismerhették meg.
A projekt által a gyerekek közelebb kerültek a német tárgyi és szellemi kultúra hagyományaihoz.
A gálán a Német Tehetség Műhely tanulói valamint a városi óvoda Schmetterling Gruppe nevű
nemzetiségi csoportja lépett fel, akik német nyelvű gyerekdalokat adtak elő táncokkal kísérve.

olvasottsági verseny
Tizenkettedik alkalommal, 11 csapat részvételével rendezte meg
általános iskolásoknak meghirdetett olvasottsági versenyét
május 7-én a Kiss Attila Alapítvány. A Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban megtartott hagyományos eseményre a fiataloknak Mikszáth Kálmán: Fekete város című regényéből kellett felkészülniük.
A tudáspróbára vállalkozó diákokat és kísérőiket Konczné Kondás Tünde, a Kiss Attila
Alapítvány egyik alapítója köszöntötte, majd
Szerencs polgármestere, Koncz Ferenc idézte
fel a néhai igazgatóhelyettes, Kiss Attila alakját. A városunkból és a
környező településekről
érkezett iskolások háromfős csoportokban, Lakatos Marianna pedagógus vezetésével láttak hozzá
a feladatokhoz. A zsűri értékelése után első helyen a Bolyai János Katolikus
Általános Iskola csapata végzett, második lett a II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola gárdája (Bekecs), harmadik helyen a Mészáros Lőrinc Körzeti Általános
Iskola diákjai (Megyaszó) zártak.
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jubileumi néptánc fesztivál
Tízedik alkalommal rendezték meg a
Szóló Néptánc Fesztivált május 13-án
a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában. A rendezvényre – minden korábbi létszámot felülmúlva – ezúttal 120 fellépő érkezett Szerencsről
és a térségből.
A versenyzők három korcsoportban léptek
színpadra. A kötelező tánc a gömöri lassú és
friss csárdás volt, valamint tájegységi és szabadon választott táncokat mutattak be a fiatalok.
A produkciókat ezen az alkalmon is Darmos Éva
néptáncoktató és Darmos István, a Bodrog Néptánc Együttes vezetője bírálta el. A talpalávalót
a Pipás Együttes szolgáltatta.
Eredményeink: I. korcsoport: 2. Kovács Anna
– Ignácz Hanna, 3. Kovács Péter Mátyás – Drizner
Eszter. Különdíjak: Kovács Dalma, Molnár Panna
Sára, Szabó Zsófia, Szabó Ágota. II. korcsoport: 2.
Medve Gábor Zoltán – Géczi Sára. Különdíjak:
Bodnár Janka Sára, Raspotnik Réka Csenge, Balázs Lilla, Bogoly Botond. III. korcsoport: Kötelező

táncok: 2. Asszú Ábel – Kovács Boglárka Hajnalka, 3. Nagy Bence – Kiss Bettina. Különdíjak: Bodó Boglárka, Ónodi Csaba, Fogarasi Gergő. Szabadon választott táncok: 3. Asszú Ábel – Kovács

Kiváló minősítés
a népdalKörneK
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége idén
is megrendezte országos és térségi minősítési versenyét. A tizennyolcadik alkalommal megszervezett megmérettetésre május 7-én, Abaújszántón került sor.

Boglárka Hajnalka. Különdíjak: Kiss Katalin, Szarka
Dóra, Kiss Bettina, Fábián Alma Anna, Lakatos
Helga Lívia, Ónodi Csaba, Nagy Bence.
Felkészítő: Bajári Éva néptáncpedagógus.

KáposztáK
ízversenye rátKán
Hatodik alkalommal rendezték meg május 21-én
a töltött káposzta fesztivált Rátkán. A település
célja idén is az volt, hogy az ízletes ételek mellett
színes programokkal nyújtsanak kikapcsolódást
a településre ellátogatóknak.

Az eseményen 15 műsorszámot adtak elő szólisták és énekegyüttesek, akiket szakmai zsűri értékelt. A térségi szintű minősítőn kiváló fokozatot ért el a szerencsi Nyárutó
Klub Nefelejcs Népdalköre (fotónkon), valamint Erdős Zoltán. Dicséretes fokozatot kapott Trója Józsefné, Meczkó Magor, Nagy Krisztina, és Akai Viktória. Az országos szintű
minősítőn arany fokozatban részesült Lantos József, a Szivárvány Vegyes Kar (Alsózsolca), a Bodzavirág Népdalkör (Ibrány), a Sivák Barnabás Népdalkör (Abaújszántó),
és a Hagyományőrző Népdalkör (Rátka). Ezüst fokozatot kapott Nagy István, a Büttösi
Mákvirág Asszonykórus, Czuczor Ramóna, és a Szivárvány Népdalkör (Pocsaj).

A főzőversenyen induló 24 csapat már a reggeli órákban elkezdte elkészíteni a maga káposztakölteményét.
Városunkból többek között a Szerencsi Testvérvárosi
Egyesület, a Szerencsi Művelődési Központ és Szerencs
Város Német Nemzetiségi Önkormányzata is az üstök
mellé állt. Az utóbbi csapat (fotónkon) töltött káposztája
a második helyet szerezte meg. A legfinomabbnak az Istenhegyi Borház (Rátka) káposztája bizonyult, harmadik
helyen pedig a Magyaros Ízek Mesterei zártak (Taktaszada). A szervezők a nap folyamán népdal és táncbemutatóval, kézműves foglalkozásokkal, koncertekkel, gyerekműsorral és utcabállal várták az érdeklődőket.
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nyílt napoK és avatás
Szent Flórián napján, május 4-én a tűzoltók, a mentők napja
alkalmából, május 10-én pedig a mentőállomás dolgozói
tartottak nyílt napot a helyi és környékbeli óvodásoknak,
iskolásoknak.
A tűzoltók védőszentjének napján az érdeklődők testközelből ismerkedhettek meg a lánglovagok munkájával és minden nap használatos felszereléseivel: megtekintették a tűzoltóautót, felpróbálták a védősisakokat
és az emelőkosárba is beülhettek. A tűzoltók meséltek szakmájukról, bemutatták, hogyan hagyják el riasztás után a laktanyát. A Szerencsi Mentőállomás dolgozói is azon voltak, hogy feladataikat, eszközeiket jobban
megismertethessék a kicsikkel. A kíváncsiak betekinthettek a mentőautóba, közelről láthatták a fonendoszkópot, a defibrillátort és a lélegeztetőt
is. A gyerekek új tapasztalatokkal gazdagodva tértek vissza a nevelési-oktatási intézményekbe, a nyílt napok által közelebb kerülve a tűzoltók és a
mentősök világához.
A szerencsi mentőállomás udvarán ezen a napon felavattak egy kis parkot, valamint egy kopjafát, amellyel a szolgálat során elhunyt kollégáik
előtt tisztelegnek a mentősök. Egykori munkatársaira emlékezve Szűcs

András állomásvezető tartott beszédet, majd Kocsis Sándor római katolikus
plébános és Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus áldotta meg a faragott oszlopot. Beszédeikben mindketten azt hangsúlyozták, hogy a mentősök felebaráti szeretettel gyakorolják hivatásukat, testvéri szolgálatban
dolgoznak értünk, amikor bajban vagyunk. A megemlékezés koszorúját
Szűcs András és Tőkés Zoltán helyezte el.

időszaKos ivóvíz Korlátozás
Az ivóvízminőség-javító program utolsó fázisának keretében a
Borsodvíz Zrt. folyamatosan végzi a csővezetékek mosási csomópontjainak kialakítását, mechanikai tisztítását, és fertőtlenítését.
A munkálatok idején – az elkövetkező hónapokban – bizonyos városrészekben az ivóvíz elszíneződésére és részleges vízhiányra lehet
számítani Szerencsen és környékén. Ezen időszak alatt (munkanapokon 7-17 óra között) előre ütemezetten egy-egy utca, illetve településrész vízszolgáltatásból történő kizárására, majd néhány óra
elteltével a víz visszaadására lehet számítani. A kizárások időpontjáról és várható időtartamáról a szolgáltató minden esetben értesíti
a felhasználókat.

ÁllÁsajÁnlatok
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja helyi kirendeltségén nyilvántartott állásajánlatok
alapján Szerencsen burkolóként, kőfaragóként, fodrászként, kozmetikusként, műköröm építőként, recepciósként, irodavezetőként lehet elhelyezkedni. Ugyancsak a városban keresnek művezetőt, biztosítási üzleti munkatársat, víz-, gáz- és fűtésszerelőt,
intézmény takarítót, lakatost, fémfestőt,
hegesztőt, műszaki előkészítőt, targoncavezetőt, tehergépkocsi vezetőt, valamint
péket, felszolgálót, szakácsot és konyhai kisegítőt. Változó telephelyre (Szerencs/Miskolc) keresnek gipszkarton-szerelőt, ács állványozót, kőművest, művezetőt és építési
vezetőt. Bekecsen élelmiszer eladót, Rátkán pultost és felszolgálót, Mádon szakácsot, Megyaszón ácsot alkalmaznának.
Tel.: 47/361-909.

anyaKönyvi híreK
2016. április 11. – április 26.

Házasságot kötöttek: Trembeczki Viktor –
Venczel Mónika, Mészáros Zoltán – Tállyai Brigitta, Ambrus Gábor Márton – Vaszkun Tímea,
Rofa Gábor – Szabó Nikolett.
Születtek: Bai Dániel, Galyas Dávid, GergelyTóth Levente, Goffa Liza, Orosz Olívia , Szepesi
Eszter.

Elhaláloztak: Juhász Erzsébet sz. Juhász Erzsébet (73 év), Juhász János (62 év), Sagáth Istvánné
sz. Pacsuta Anna (91 év), Szabó Szilárd Attila (51
év), Balázs Jánosné sz. Boros Mára (92 év), Bunda István (66 év), Béki Andrásné sz. Nagy Éva Vilma (76 év), Földi Miklósné sz. Tóth Margit (88 év),
Gulyás Gábor (89 év), Szabó Béla (79 év).

gyászKözlemény
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy

2016. május 24-én,

életének 73. életévében elhunyt

Zemlényi Zoltán,
nyugalmazott iskolaigazgató,
Szerencs város díszpolgára.
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szerencs város Közszolgálatában
A város napján, április 20-án kimagasló szakmai tevékenységéért Szerencs Város Közszolgálatában címmel tüntették ki,
Fancsalszki Gabriella tanítónőt, Halász Tiborné cukrász vállalkozót, Dr. Kovács Iván szülész-nőgyógyászt, és Oroszné
Stumpf Éva muzeológust. Az alábbiakban a megtisztelő elismerésben részesült díjazottakat mutatjuk be olvasóinknak.
A hatvani születésű Dr. Kovács Iván apja
biztatására választotta az orvosi pályát,
Szegeden végezte el az egyetemet. Később Mezőtúrra, majd Mezőkövesdre került a szülőotthonba, ahonnan felségével
együtt jöttek Szerencsre. Járási szülész-nőgyógyász főorvosként dolgozott a városban, ennek már 35 éve. – Hatalmas élmény, egyben óriási felelősség is, hogy egy
fejlődő életet végig lehet kísérni a születésig. Sajnos előfordulhatnak fejlődési problémák, a legnagyobb tragédia mindig az, amikor közölni kell, hogy valami
nem stimmel a magzattal. Mindezt úgy kell elmondanom, hogy az édesanya elfogadja, tudomásul vegye és a megfelelő döntést hozza. Az az
életem legszebb része, ha minden rendben megy – fogalmazott Dr. Kovács Iván, hozzátéve, hogy nagyon sok szeretetet kap az emberektől,
amit próbál viszonozni. – Úgy érzem, hogy a páciensekkel megtalálom
a közös hangot és azt vallom, hogy ha bizalommal van a gyógyítója iránt
a beteg, az már fél siker. A többi, a gyógyszer már csak kellék – mondta
el a doktor, aki örömét fejezte ki a születésszám növekedése miatt.
– Nagyon megható, mikor látok egy kismamát, aki egykor nálam született és látom a gyerekét, akivel nálam volt várandós. Ez napjainkban már
mindennapos, mert megöregedtem – tette hozzá mosolyogva Dr. Kovács
Iván, aki meglepetéssel értesült arról, hogy kitüntetést kap a várostól.
– Ilyenkor az ember, mindig átgondolja az életét: mivel érdemeltem ezt
ki? Egy ember sosem lehet magával teljesen elégedett, és én most sem
tettem semmi mást, csak dolgoztam – hangsúlyozta a szülész-nőgyógyász, aki a jövőben tovább fejleszti rendelőjét, és a legjobb eszközöket
fogja alkalmazni, hogy ne ezen múljon a munkája sikeressége.
Bár családjában nem volt korábban példa
erre, Halász Tiborné már gyerekkorában
cukrásznak készült. Kitanulta a szakmát,
majd 1965-től az egykori szerencsi cukrászüzemben dolgozott. Gizike néni a tanulóévei alatt ismerte meg férjét, Halász
Tibort, aki szintén cukrász volt. 1987-ben,
családi házuk területén alapították meg
saját üzemüket, ahol kezdetben tortákat
készítettek. A sütemények iránti kereslet
idővel egyre nőtt, szükségessé vált az
üzem bővítése, mely családi összefogással, fiaik bevonásával valósult
meg. Nagy mérföldkő volt a cég életében, hogy 1996-ban sikerült megnyitniuk egy cukrászdát a belvárosban, ahová kiszállították a süteményeket, így már nemcsak az üzemből vásárolhattak az emberek. Igyekeztek folyamatosan bővíteni a választékot. Később a gyermekeik felnőttek és az idősebb fiú épített magának egy saját üzemet, a másik fiával
pedig 2002-ben, Tokajban hoztak létre egy cukrászdát. Két Halász cukrászda van tehát, két cég, de egy család kezében. Nincs rivalizálás, inkább
az összefogás a jellemző – tájékoztatta lapunkat Halász Tiborné, hozzátéve, hogy szeretnek hozzájuk járni az emberek, mert kedvelik a házias
ízeket és ők igyekeznek mindenkinek a kívánságát teljesíteni. Az elismerésben részesült cukrász vállalkozó elmondta: örömmel vette át a város
kitüntetését és azon lesznek a továbbiakban is, hogy maximálisan kiszolgálják a lakosságot és a város intézményeit is.

Fancsalszki Gabriellát évtizedekkel ezelőtt
gyermekszeretete, az irántuk való tisztelet
irányította a pedagógus pályára, melyet
élethivatásának tekint. Minden tanévben új
kihívást jelentett számára, hogy a szülők rábízták legféltettebb kincsüket. A tanítványaival együtt végzett munka örömmel töltötte
el, elért eredményeikből mindig erőt kapott
a további feladatok megoldásához – mesélte lapunknak a pedagógus, aki a sárospataki
Comenius Tanítóképző Főiskolán diplomázott. Pályáját ugyanott kezdte, ahol egykor diák volt, régi tanárai, példaképei
szeretettel fogadták. Azóta is itt tanít a városban, immár negyven éve, a jelenlegi Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. Mint mondta: több generáción át boldogan figyelte, ahogy a gyermekek értelme fejlődik, az ismeretek átadásán túl a személyiségfejlesztés is fontos számára. Tanítványai
életútját figyelemmel kíséri, örül sikereiknek. A pedagógus elmondta: egész
életét a családjának és a munkájának szentelte. Meglepetésként és megtiszteltetésként érte, hogy az önkormányzat és iskolája pozitívan értékelte
a nevelés-oktatás terén végzett szakmai tevékenységét. – Jóleső érzés ilyen
szép elismeréssel befejezni a pályafutásomat. Köszönettel tartozom mindezekért a város vezetésének, valamint iskolám vezetőinek – emelte ki Fancsalszki Gabriella, aki azt vallja, hogy mindenkit meg lehet tanítani valamire
úgy, hogy sikeres és elégedett legyen. Jelmondata: „Nincs az életben nagyobb felelősség, mint hogy felneveljük a következő nemzedéket.”
Oroszné Stumpf Éva mindig Szerencsen
élt: itt dolgozott és itt alapított családot is.
Munkáját mindvégig a város érdekében végezte. Az elmúlt 25 évben a Zempléni Múzeumban kutatta a település helytörténetét.
Kezdettől fogva érdekelte a történelem, a
vendéglátóipar és idegenforgalom területén
tett kitérő után kezdett kutatással foglalkozni. Mint mesélte, ez a munka nagyon
sokrétű, hiszen egyben sehol nincs meg
Szerencs története leírva. Hosszú ideig tartó
keresés, tanulmányozás során derítette ki, hogyan kapcsolódott a Rákóczi
család, illetve Bocskai István a városhoz. – Ez a kutatási terület sok türelmet
és alapos munkát kíván. Van, ahol csak fél mondat utal arra, hogy az a dolog Szerencsen történt, de egy féloldalnyi anyagból már ki lehet következtetni, hogy mi az, ami helyi vonatkozású. Az így összegyűlt információkból
lehet olyan tanulmányt összeállítani, ami nem mendemondákon alapul, hanem hiteles levéltári dokumentációval alátámasztható – avatott be a kutatás részleteibe a muzeológus, hozzátéve: számos olyan személy után kutatott, akik hozzájárultak a város történetéhez. Ilyen a Zempléni Múzeumot
alapító Petrikovits László, vagy Farkas István, aki a Cukormúzeumot alapította, és az exlibris gyűjteményéről híres Fery Antal. – Az ő életük is útmutatás a mai fiatalok számára, hogy hogyan kell a város társadalmi, kulturális
életéhez hozzájárulni – véli Oroszné Stumpf Éva, aki az utóbbi időben sokat
foglalkozott a málenkij robot történetével is, ami családja érintettsége miatt
is fontos számára. Mint mondta: nem számított a kitüntetésre, hálás azért,
hogy a városvezetés értékeli azt a négy évtizednyi munkát, amit Szerencsért
végzett. Friss nyugdíjasként is folytatja a kutatást, amíg át nem tudja adni
e feladatot a fiatalabb generációnak.
M.B. – H.R.
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„a lányokat visszük!” mindössze ennyit mondott 1945. január 23-a éjjelén
a bocskai úti lekner-házba berontó leventeoktató egy szovjet katona kíséretében és a 19. életévében járó lekner irént nővérével együtt elvitték
a szülői háztól. málenkij robotra, háromnapnyi munkára indultak. Közel
három esztendőnyi kényszermunka lett belőle.

„ezt nem lehet
megbocsátani soha!”
A Szerencsről és számos környékbeli településről különféle ürügyekkel
összeszedett embereket gyűjtőhelyre, a járásbíróság épületébe vitték, majd
1945. január 25-én, a főutcán vonultak le szovjet katonák kíséretében a
vasútállomásra, ahol marhavagonokba szálltak. Ezzel kezdetét vette egy
embertelen körülményekkel sújtott, véget érni nem akaró utazás az ismeretlen felé. Mintegy harmincan zsúfolódtak egy-egy vasúti kocsiba. Némi
élelmet mindenki vitt magával, de háromhetes útra senki nem számított.
Az utazás alatt egy gramm ételt, sem vizet nem adtak és nem volt szabad
leszállni sehol. Sokan már az úton éhen pusztultak az internáltak. Akik kibírták az utazást, február 18-án érkeztek meg a Donyec-medencében található Vorosilovkába, az 1223-as lágerbe. Legyengülve, fagyban vágtak
neki a több kilométeres útnak, mely a lágerhez vezetett.
– Örültünk, hogy végre odaértünk, de üröm volt a vége. A barakk ablak
és ajtó nélkül állt a csikorgó hidegben – idézte fel a megérkezés perceit és
a körülményeket a 90 esztendős Irénke néni. – Az első időkben nagyon
gyatra állapotok voltak. Nem volt víz, a havat szedtük össze, hogy „lenyaljuk” magunkat. Leraktuk este a ruhát, reggel úgy vettük fel koszosan, vizesen. Deszkákon aludtunk egymás mellett, mint a heringek. Enni jóformán
nem kaptunk. A három év alatt háromféle étel volt a választék: káposzta-, uborka-, és zöldparadicsom leves. Kenyérért sorba kellett állni, de a láger felének se jutott belőle. Szörnyű körülmények voltak. Hiába panaszkodtunk, hogy ilyen koszt mellett hogyan lehet dolgozni, űztek bennünket.
Úgy kezeltek minket, mint a háborús bűnösöket. A kor nem számított nekik,
csak a létszám. Fel kellett építeni a tönkretett országukat.
Történetek hangzanak el, Irénke néni emlékeket idéz olyan alapossággal, mintha tegnap történt volna ez a borzalom. Minden rezdülésén érezni, hogy mélységes nyomot hagyott benne az elhurcoltatás. Élete azon a
ponton végérvényesen megtört, soha be nem gyógyuló testi és lelki sebeket szerzett.
Mint mesélte, kezdetben egy leégetett faluba mentek ki követ szedni, később bányába osztották be őket. Kézi erővel bányászták a szenet, csillét pakoltak. Irénke néni szenet lapátolt, többnyire külszíni munkás volt. A norma
25 mázsa volt egy napra, felfoghatatlan, hogy bírták erővel. Hozzáteszi: lelkileg és fizikailag is nehezen viselte a körülményeket. – Teljesen tönkrementünk, ott nem törődtek az emberekkel. Magyar janicsár is hajtotta, verte a
magyarokat a lágerben, hogy dolgozzanak. A rátkiakat rettentően bántották. Ha elvittek egyet a tiszti szobába, másnap már biztosan nem maradt
életben, úgy megverték. A magyar tolmácsok bántották a magyarokat a
legjobban, az oroszok csak szidtak minket – idézi fel az idős asszony.
Hangzanak sorra az emlékek. Kiderül, hogy a legnehezebb nem is a kemény munka, vagy az éhezés volt, hanem a hazatérés bizonytalansága, a
szeretteik hiánya. Vöröskeresztes lapokat kaptak, hogy levelet írjanak. Írtak
is, de haza már nem érkeztek meg a sorok. Utóbb kiderült, hogy a szülők
is sok levelet küldtek, de abból sem kaptak meg egyet sem. – Az tartotta
bennünk a lelket, hogy talán egyszer hazajövünk. Nem lehetett elkeseredve
az ember, ha sírt valaki, azt az orosz őrök kicsúfolták.

Az egyetlen fotót nézem, ami ott készült (Lekner Irén az alsó sor jobb szélén). Most értem meg, hogy volt ereje mosolyogni rajta. Megkeményítette a
szívét, hogy kibírja. A nővére (felső sor, balról a második) már kevésbé volt
szerencsés alkat, sokszor el volt keseredve. Ha húga nem lett volna a támasza,
biztos, hogy nem tér haza. – Nem volt olyan pillanat, hogy megbékéltünk
volna azzal, hogy oda kerültünk. Nem tudtuk, miért kell nekünk szenvedni.
Ezt nem lehet megbocsátani soha, mert ez olyan nyomot hagyott az ember
lelkében, hogy az szörnyű. Az elhurcolás, a bánásmód és minden. Ha szóba
kerül ez a téma, úgy feltépődik az emberben – fogalmaz Irénke néni, és könynyeivel küzdve mesél tovább. Többször hitegették őket a hazatérés lehetőségével. Végül 1947 októberében több csoportban indultak el. Jöttek három
hétig, szinte élelem és víz nélkül. Máramarosszigeten adták át őket a magyaroknak. – Az volt a legmeghatóbb, amikor kinyitották a vagon ajtaját és
azt mondták a magyar katonák, hogy keljetek fel magyar lányok, mert már
mi fogadunk benneteket. Hozzáteszi: onnan Debrecenbe vitték őket, ahol orvosi vizsgálaton estek át és kaptak hadifogoly igazolványt, meg öt forint ellátmányt. Figyelmeztették őket, hogy ne beszéljenek a történtekről. Rakamazig vonattal, Tokajig busszal mentek tovább. A tokaji vasutasok segítőkészek voltak, hozzájuk is elment két vasutas, szóltak, hogy a két Lekner lány
ott van Tokajban. A megtört szülők Szerencsen várták őket az állomáson.
– Szinte reszkettek az idegtől. Ami öröm ott volt! Ott mindenki sírt örömében!
El se hittük, hogy itthon vagyunk.
Irénke néni a történtek ellenére új életet tudott kezdeni. Mintegy két hónapot pihent, majd visszament a régi helyére, a csokoládégyár ostya részlegére. Tovább tanult, befejezte az elemit és kitanulta az édesipari szakmát is.
Saját családot nem alapított. – A szüleim nagyon megsínylették azt a három
esztendőt, talán jobban, mint én. Annyit aggódtak értünk, ezért úgy voltam
vele, hogy nem leszek hálátlan. Elhatároztam, hogy velük maradok, a gondjukat viselem. Igy is lett. A nővérem később férjhez ment, ő két éve hunyt el.
Az embert próbáló körülmények, a nélkülözések és a kényszermunka
terhei miatt a deportáltak 30-40 százaléka meghalt. Ők már nem mesélhetnek nekünk. Lekner Irén és túlélő sorstársai, akik elszenvedői és szemtanúi voltak a történelem ezen rettenetes időszakának, élő krónikásai a
történteknek. Bár a túlélők még napjainkban is csak félve idézik fel az elhurcoltatás és a lágerek borzalmait, közös felelősségünk, hogy emlékeik
ne múljanak a feledésbe.
H. R.
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régészeti emléKeK tárlata
A múzeumok napja alkalmából „Egyszer volt, hol nem volt… mesélnek a tárgyak”
címmel időszaki kiállítás nyílt május 19-én a Zempléni Múzeumban. A Szerencs
és környéke régészeti leleteit bemutató tárlatot a miskolci Herman Ottó Múzeum
és a Zempléni Múzeum szervezte a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

Már régóta igény mutatkozik arra, hogy az
itt élők megismerhessék, hogy milyen régészeti
hagyatéka van Szerencsnek és környékének.
A református templomi ásatás anyagát bemutató tárlaton is bebizonyosodott pár éve, hogy
nagy az érdeklődés a régészet iránt. Ez inspirálta a kiállítás megrendezését. Mindezekről Fazekasné Majoros Judit, a Zempléni Múzeum igazgatója tájékoztatta lapunkat, hozzátéve, hogy
a tárlat koncepciója az volt, hogy a létesítmény

leggyakoribb látogatói,
a diákok is értsék, be
tudják fogadni ezt a
bonyolult tudományágat. A kiállítás két tematikus egységből áll:
az egyik teremben egy
módszertani bemutató
látható a régészek
munkájáról, a másik
helyiségben
pedig
több száz lelet tekinthető meg régészeti koronként csoportosítva.
A legkülönlegesebb
darabok a múzeumalapító Petrikovits Lászlóhoz kötődnek, de érdekes látnivalót kínálnak a
honfoglalás kori emlékek és a templomi ásatás
során előkerült, restaurált leletek is. Szörényi
Gábor András, régész, a Herman Ottó múzeum
igazgatóhelyettese elmondta, hogy Szerencs és
környéke roppant gazdag régészeti terület
számtalan lelőhellyel, a Herman Ottó Múzeum
most ebből a gyűjteményből állított össze egy
válogatást és elhozták Szerencsre, hogy megmutassák az érdeklődőknek.

SZÍNES

verdáK
a várKertben
Első alkalommal rendezték meg május
22-én a Nimrod Energy Tuning találkozót Szerencsen. A várkertben felvonult autók tulajdonosai büszkén mutatták meg egymásnak és a
közönségnek feltuningolt verdáikat. A rendezvény a baráti találkozás jegyében jött létre, de
része volt a verseny is: mélyhangnyomást és
kipufogó hangerőt mértek. Szerepelt még a
programban autó szépségverseny, melyen két
kategóriában osztottak díjat: kiegészítőkkel
felszerelt kocsik (tuned) és a kellékek nélküli,
letisztult autók (clean) versengtek. A járművek
tulajdonosai Szerencsen kívül a környező településekről érkeztek, de láthattak autókat az
érdeklődők Szlovákiából is.

vigyázat, trüKKös csalóK!
A Szerencsi Rendőrkapitányság bűnügyi osztálya felhívja az időskorú lakosok figyelmét az utóbbi
időben őket megcélzó, gyakorivá vált trükkös csalásokra, bűncselekményekre!
A tapasztalatok szerint egyre gyakrabban
fordul elő, hogy idegen személyek valamelyik
közüzemi szolgáltató nevében kopogtatnak be
és karbantartói munkát színlelnek (pl. flexibilis
cső csere, szén-monoxid riasztó készülék értékesítése). Ezért pénzt kérnek vagy felváltatják a
nagyobb címletű bankjegyüket, miközben kifigyelik, hol tartja pénzét a házigazda, amit azután ellopnak. A sértetté válás elkerülése érdekében az ismeretleneket mindig várakoztassák
az ajtón kívül, ha pedig gyanússá válnak, hívják
a rendőrséget. Gyanús idegenek látogatása esetén jegyezzék meg személyleírásukat, gépjárművük rendszámát. Fontos tudni, hogy a közüzemi szolgáltatók soha nem végeznek helyszíni díjbeszedést, a számla kiegyenlítését sem kérik készpénzben. Aki valamelyik szolgáltató ne-

vében jelentkezik, kérjenek tőle igazolványt!
Ha az illető nem tudja magát minden kétséget
kizáróan igazolni, ne engedjék be a lakásba!
A másik gyakori bűnözői trükk az „unokázás”, melyet egyszerre több bűnöző követ el.
Módszerük, hogy egyikük síró, eltorzított hangon az időseket otthonukban felhívja, majd elmondja, hogy ő az idős személy közeli hozzátartozója, legtöbb esetben unokája, aki bajba
került, így sürgősen készpénzre vagy pénzzé
tehető ékszerekre van szüksége. Ha a fenti történetet az idős személyek elhiszik, a csaló telefonáló elmondja, hogy személyesen nem tud
elmenni a pénzért, majd egy ismerősét küldi az
értékekért. A másik elkövető ezután átveszi
azokat és távozik a helyszínről. A sértettek
rendszerint 70 év felettiek, a vezetékes telefonjukon keresik meg őket késő este vagy éjjel.

A bűnözők rendkívül jól informáltak lehetnek
az idős emberrel vagy hozzátartozójával kapcsolatban, hogy bizalmukba férkőzzenek.
A rendőrség felhívja a figyelmet arra, hogy hasonló esetben minden alkalommal győződjenek meg róla, hogy tényleg bajba került-e a rokon, hívják fel a többi családtagot, és semmiképp ne adjanak pénzt idegeneknek.
Ha valakivel szemben bűncselekményt követnek el, azonnal tárcsázza az ingyenesen hívható
112-es számot. A rendőrség kiérkezéséig ne
nyúljanak semmihez, ne változtassák meg a
helyszínt. A rendőrség az idősek családját, közvetlen ismerőseit is összefogásra kéri: ha szükséges, minden nap hívják fel rokonuk, ismerősük
figyelmét a fentiekhez hasonló bűnelkövetési
módszerekre és mondják el nekik a rendőrség
tanácsait.
Palik Zsuzsannna r. őrgy.

SZABADIDŐ-ÉLETMÓD

egészségünKért
Ha május, akkor bodzaszezon! E kedves növény ilyenkor
úton-útfélen,
erdőszélen,
árokparton mindenfelé látható
nyárelőt ígérő dús fehér virágaival. Napjainkban, amikor a házi készítésű élelmiszerek majdnem feledésbe merültek, utolsó mohikánként tartja magát a jó öreg
bodzaszörp, a legtöbb háztartásban előkerülnek a nagy üvegek, és készül a gyerekkorunk
ízeit idéző bodzaital. Sokan nem tudják azonban, hogy a bodzának számtalan felhasználási
módja ismert. Az ókor óta a gyógynövényekkel
való gyógyítás egyik alappillére ez a növény. Régen a szegény ember patikájának is hívták
könnyű beszerezhetősége és szerteágazó
gyógyhatásai miatt. Bátran kövessük az ókor
orvosainak és népi gyógyítóinknak útmutatásait, akik a bodza virágzatát vízhajtónak, vértisztítónak, meghűlés, hörghurut csillapítójának
ajánlják. Kitűnő izzasztószer, hársfával keverve
fürdőnek és teának használva reggelre „kiizzadjuk a náthát”. Jól kombinálható borsmentával,
kakukkfűvel, útifűvel is. Párologtatva csökkenti
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a hét gyógynövénye: a bodza
össze a kellemetlen szagú, mérgező, lágyszárú
gyalogbodzával!) Használjuk ezt a sokoldalú
gyógynövényt, hiszen különböző részeiben
egész patikára való orvosság van!
Vitelki László, Szerencsi Gyógynövénybolt

játéK

a bőrirritációt, borogatásként jótékonyan hat a
fáradt szemre. Kérgét régen féreghajtásra, levelét láz és reumás fájdalmak csillapítására
használták. Bogyójából magas vitamin és flavonoid tartalmú, enyhe hashajtó hatású lekvárt
készíthetünk. Virágainak begyűjtésére most a
legmegfelelőbb az időpont. Fontos, hogy száraz
időben szedjük, és a szokásosnál is gyorsabban,
sötét helyen szárítsuk, megőrizve ezzel üde fehér színét és hatóanyagtartalmát. (Ne tévesszük

Legutóbbi játékunk
helyes megfejtése: napi
két bögre csalántea fogyasztása javasolt.
A helyes választ beküldők közül Stefánka
Lászlóné, Szerencs, Kossuth tér 6/B. szám
alatti olvasónk a Szerencs, Rákóczi út 104.
szám alatt található Szerencsi Gyógynövénybolt ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a Szerencsi Hírek
szerkesztőségében. Új kérdésünk: Mivel téveszthető össze a bodza? Megfejtéseiket
legkésőbb 2016. június 3-áig, postai borítékban, vagy levelezőlapon juttassák el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér
1.), vagy a Népház bejáratánál elhelyezett
postaládánkba. A borítékra kérjük, írják rá:
Egészségünkért.

napozás: a bőrgyógyász tanácsai
A nyár beköszönte előtt állunk, időszerű, hogy felfrissítsük ismereteinket a
napozás, napon való tartózkodás megfelelő módjáról, mértékéről. A Szántó
J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet bőrgyógyászatán a tavalyi évben 85 esetben szűrtek ki
rosszindulatú bőrelváltozást, ami magas esetszámnak tekinthető. Fontos
tehát, hogy a megelőzésre komoly figyelmet fordítsunk.
A napfény, mint természetes UV forrásunk,
fontos szerepet játszik testi-lelki harmóniánkban, egészségünk fenntartásában. Élénkíti a
vérképzést, erősíti az immunrendszert, fontos
a D-vitamin keletkezéséhez, és a hangulatunk,
erőnlétünk szempontjából sem közömbös.
A túlzásba vitt napozás azonban komoly veszélyekkel jár: azon túl, hogy fokozza a bőr öregedését, rákkeltő hatású is. Az akut napégés nemcsak kellemetlen, sokszor fájdalmas, egyszeri
következmény, sajnos nem múlik el későbbi következmények nélkül. A gyermekkorban elszenvedett napégés többszörösére emeli a felnőttkori melanoma (rosszindulatú festékes daganat)
kockázatát. Több tanulmány egybehangzóan
igazolja, hogy a 20 éves kor alatti napfénykárosodások kiküszöbölésével akár 80 százalékkal
is csökkenthető lenne a basilomak (alapsejtes
bőrrák) előfordulási gyakorisága.
Ne féljünk a naptól, de legyünk óvatosak!

Napfény szinte mindenütt ér minket, tudni kell,
hogy a felhők, vagy az autó üvege nem akadályozza meg az UV sugarak áthatolását. A fénytolerancia foka egyedi, aminek bőrtípusunk csak
az egyik fontos tényezője. A fényérzékenységet
aktuálisan is több dolog befolyásolja: pl. antibiotikum, vízhajtók, gyógytea is lehet fényérzékenyítő hatású. Erős fényérzékenységet okoznak
bizonyos zöld növényi részek, növényi nedvek,
és az illatanyagok is, így alacsony UV dózis mel-

lett is elszenvedhetünk napégést. A napozás
alapvető szabályai: 11 és 15 óra között a legintenzívebb a napsugárzás, ilyenkor lehetőleg senki ne tartózkodjon a napon. A kémiai fényvédők
nem pótolják a fizikai fényvédelmet. A gyermekek fokozott fényvédelmet igényelnek, 1 év alatt
a direkt napfény kerülendő. És ami még fontos:
probléma esetén ne szégyelljünk tanácsot kérni
kezelőorvosunktól, gyógyszerészünktől!
Dr. Tarr Tünde, bőrgyógyász

receptKlub: jól KifőztüK!
Rovatunkban Szaniszlóné Tóth Ágnes tavaszi tojásos, májas cukkinis szeletének elkészítési módját ismertetjük meg olvasóinkkal. A szerencsi hölgy saját receptjét osztotta meg, és elmondása szerint ilyenkor tavasszal gyakran készíti ezt az ételt a friss
és zsenge zöldségek idényében.
Hozzávalók: 50 dkg csirkemáj, 6 db főtt tojás, 6 db nyers tojás, 3 gerezd fokhagyma, egy szál
újhagyma, egy csokor petrezselyemzöld, só, bors, kevés ételízesítő, egy kanál olaj.
Elkészítés: A májat kevés vegetás vízben megfőzzük, majd ha kihűlt, kockára vágjuk a megtisztított, főtt tojással együtt. Közben a sütőformát kizsírozzuk, meghintjük zsemlemorzsával. Elsőként a
felvágott cukkinit tesszük bele, utána pedig rétegezve a májat, a főtt tojást, a petrezselymet és az
újhagymát. A nyers tojásokat felverjük, és teszünk
bele egy kevés sót, borsot, olajat, majd a rétegezett
alapanyagokra tesszük. Felülre karikára vágott cukkinit rakunk. 180 fokos sütőben 25-30 perc alatt
készre sütjük. Hidegen és melegen is kiváló fő fogásnak, előnye, hogy előre elkészíthető. Jó étvágyat!
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időutazás
Legutóbbi játékunk megfejtése: a Bolyai János Katolikus Általános Iskola. A nyertes: Hallgató Bertalanné, Szerencs, Ondi út 31. Az alábbi fotóval ismét játékra invitáljuk olvasóinkat.
Kérdésünk, hogy melyik ma ismert épület előtt
készült a kép? (fotó: Lászlóné Takács Valéria).
Megfejtőink között egy kétszemélyes belépőt
sorsolunk ki a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba. A válaszokat postai borítékban vagy levelezőlapon juttassák el június 3-áig szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.),
vagy a Népház bejáratánál elhelyezett postaládánkba. A borítékra írják rá: Időutazás.

Állásajánlat!

Munkalehetőséget kínálunk két
kategóriában szerencsi telephelyen, szerencsiek és 20 km-es
körzetben élők számára.
1. kategória: Gyakorló és nem gyakorló, de szakmai képzettséggel
rendelkező CUKRÁSZOK számára.
2. kategória: Nem szakmabeli, de a
CUKRÁSZ szakma iránt érdeklődő
és a gasztronómiában némileg jártas munkavállalók részére, akiknek
képzését cukrásztanfolyam keretében biztosítjuk.

Érdeklődni: 20/464-7725-ös
telefonszámon.

HIRDETÉS

SZERENCSI

Lakossági

tés
apróhirde

INGATLAN

Szerencs csendes környékén a belvároshoz közel, eladó egy folyamatosan rendben tartott,felújított 3 szoba
+ nappalis családi ház. Érd .: 20/2958832. (9-10)
Bekecs belterületén (Gábor Áron utca 19/1.) 1692 m2 közművesített telek,
áron alul eladó. Érd.: 30/418-3748. (9)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás,
felújított társasházi lakás eladó. Érd.:
20/966-9748. (9-10-11-12)
Szerencs központjában, mégis csendes környezetben eladó 112 m2-es 3
szoba nappalis családi házam, mely
teljesen felújított, déli fekvésű, parkosított udvarral. Érd.: 30/403-9566.
(9-10-11)
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46 m2-es lakás eladó Szerencs központjában, CSOK igénybe vehető.
Érd.: 47/363-097.
Szerencsen állomáshoz közel nyolclakásos társasház emeletén, 42 m2-es
felújított lakás eladó. 4,5 M Ft-ért.
Érd.: 70/227-5343. (9-10)
Szerencsen csendes környezetben a
Kárpát utcában 70 m2-es (gáz és vegyestüzelésű kazán), 2 szobás családi
ház garázzsal eladó. Érd.: 30/4125886. (9-10)
Kiadó bútorozatlan, felújított lakás a
Kossuth utcában Szerencsen. Érd.:
20/494-4590. (9)

VEGYES
Vásárolok képeslapokat 1800–1945ig, képregényeket, fém- és papírpénzeket, régi könyveket, katonai dolgokat 1800–1945-ig, hagyatékot, kitüntetéseket 1800–1945-ig. Érd.: 20/3661399, 47/591-410. (9-10-11)

a szerencsi hírek következő száma
2016. június 10-én jelenik meg.
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KosarasoK a döntőben
Regionális bajnokok döntőjét rendezték meg
május 14-15-én, Szerencsen. A Kulcsár Anita
Sportcsarnokban tartott ifjúsági rangadón az
ország különböző pontjairól érkezett négy kosárlabdacsapat mérte össze tudását. Az első
mérkőzésen a Szerencs VSE 63–48 arányban

alulmaradt az Óbudai Kaszásokkal szemben. A
nyugati bajnok, Soproni Tigrisek felett azonban
82–62-es győzelmet arattak a mieink, valamint
a paksi Atomerőmű SE gárdáját is megvertük
61–58-ra. A döntőben a szerencsi csapat a harmadik helyen végzett.

KiKaptunK bőcstől
változatos
eredményeK
Városunk női labadarúgói egy döntetlen és egy vesztes meccs után diadalmas győzelmet arattak.

A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen Bőcs
gárdáját fogadta május 14-én a Szerencs VSE
labdarúgócsapata. A megyei első osztályú
találkozón a hazaiak már az első tíz percben
gólt lőttek, majd több lehetőségük is adódott eldönteni a mérkőzést, de egyikkel sem
tudtak élni. Az első félidő utolsó percében
kapura lőtt az ellenfél, gólt kaptunk, így 1–1
volt az állás. A folytatásban figyelmetlenség
miatt szereztünk újabb találatot, és a továbbiakban hiába próbált nagy erőket mozgósítani a szerencsi együttes, két súlyos sérülés, valamint a vendégek lelkes játéka 2–1es vereséget hozott csapatunknak.

focistáK filmen
A „Magyarok a Barcáért” című dokumentumfilm bemutatóját tartották május 19-én
a Rákóczi-vár színházteremében. A rendezvényen Kocsis Tibor Balázs Béla díjas rendező és Dunai II Antal olimpiai bajnok is részt
vett. Az egészestés dokumentumfilm a katalán futballcsapatban játszó magyar sportolók pályafutását és személyes sorsát meséli
el. A film keletkezéséről Kocsis Tibor rendező
beszélt, kiderült, hogy egy spanyolországi
Kazincbarcika ellen lépett pályára május
7-én Szerencs női labdarúgócsapata. A Kulcsár
Anita Sportcsarnokban megtartott mérkőzés
második felében egy-egy alkalommal mindkét
csapat hálóba talált, és bár az utolsó 10 percben a szerencsiek többször is közel jártak egy
újabb gólhoz, támadásaik nem jártak sikerrel.
A meccs 1–1-es döntetlennel ért véget.
Városunk női labdarúgói május 15-én Tiszalúc együttesét fogadták Szerencsen. A találkozón egyértelmű volt, hogy a vendégek
jobban akarták a győzelmet, valamint szerencséjük is volt, hiszen az első félidőben rúgott
öt gólból három védelmi hiba miatt csúszott
be. A mérkőzés végül 6–1-es tiszalúci győzelemmel zárult.
A legutóbbi hétvégén Taktaharkányban
vendégeskedett a Szerencs VSE női labdarúgócsapata, akik 14–0-ás győzelmet arattak a
házigazdák felett.

beszélgetés adta az alapötletet a mozi elkészítésre. Az FC Barcelonát a világon szinte
mindenki ismeri, viszont azt kevesen tudják,
hogy az ötvenes években három magyar
sztárjátékos is tagja volt a csapatnak, hiszen
Kubala László, Czibor Zoltán és Kocsis Sándor is az együttesben játszott. A filmben archív felvételek és egykori labdarúgók megszólalásai által ismerhetjük meg a spanyol
csapat magyar kiválóságait.

Dunai II Antal olimpiai bajnok (balra) és Kocsis Tibor rendező a szerencsi filmbemutatón.
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alapítvány a szerencsi labdarÚgásért
Szerencs Város Sportegyesületének megyei első osztályú labdarúgócsapatát kívánja támogatni az a
kezdeményezés, melyet helyi futballszerető polgárok hoztak létre. A Szerencsi Labdarúgásért Alapítvány tevékenységéről Potvorszki Norbert elnök (fotónkon) tájékoztatta a Szerencsi Híreket.
– Az alapítvány azért
jött létre, mert úgy érezzük, ez a csapat érdemes
arra, hogy támogassuk őket. Segíteni szeretnénk nekik abban, hogy méltóképpen képviseljék a várost. Az önkormányzat természetesen erejéhez mérten igyekszik támogatni a csapatot, de a legfontosabbat, a játékosok javadalmazását sajnos nem tudja a vállára
venni. Lényegesnek tartjuk, hogy a megyei első
osztályú együttesünk anyagilag is ösztönözve

legyen, ezért úgy döntöttünk, alapítványba foglaljuk azon elképzeléseinket, amelyek segíthetik
előrébb mozdítani a szerencsi futballt. Ezúton
szeretnénk megkérni a szerencsi vállalkozókat,
hogy álljanak mellénk ebben az ügyben, szponzorálják a Szerencs VSE labdarúgócsapatát,
hadd érezzék a fiúk, hogy a városnak fontos az
ő sikerük. Már most látható az eddigi befektetés eredménye, hiszen megnőtt az edzéseken
való részvétel, megszaporodtak a pontjaink, a
mérkőzések látogatottsága is emelkedik.

az erő bajnoKai
a sportcsarnoKban
Ismét Szerencs adott otthont május 21-22. között a WPC Erőemelő, Fekvenyomó és Felhúzó Magyar Bajnokságnak. Ez egyben az idei kvalifikációs
verseny is volt: a tavaszi Európa-bajnokságokra, az őszi világbajnokságokra
és a Füzesgyarmaton megrendezésre kerülő GPC Világ Kupára itt lehetett
megszerezni az indulási lehetőséget.

Ezúton is szeretnénk köszönetet mondani Lukács Bertalan és Tóth István edző uraknak, akik
amellett, hogy lelkiismeretesen foglalkoznak a
gárdával, lehetőséget nyújtanak nekünk arra,
hogy a meccsek után elmondjuk a véleményünket a fiúknak. Továbbá hálásan köszönjük az
eddigi felajánlásokat, bízunk benne, hogy jelenlegi támogatóink kitartanak a csapat mellett, és
hamarosan új adományozókkal bővül a szponzorok sora – nyilatkozta lapunknak Potvorszki
Norbert.

egyéni csÚcsot
döntött
A szerencsi sportlövő, Bukovszky Péter szép eredményeket ért el április 23-án, az Újpesti Torna Egylet
lőterén rendezett emlékversenyen, ahol a juniorok
és a felnőttek közös mezőnyben mérettetek meg.
Péter előbb a „szabadpuska 60 fekvő” számban volt érdekelt, ahol 609,9 köregységgel az
5. helyezést érte el. Az ezt követő, úgynevezett
3×40-es „királyszámban” az ifjú sportlövő 1140
köregységgel a 4. helyen végzett, amellyel új
egyéni csúcsot ért el.

elfogyott
a lendület

A május 21-ei megnyitón Koncz Ferenc polgármester, Freimann Sándor a Magyar Professzionális Erőemelő Liga elnöke, valamint
Fazekas János versenyigazgató köszöntötte
a résztvevőket a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Elhangzott, hogy idén rekordszámú, 500 fő feletti nevezés érkezett a megmérettetésre. Az erőpróbára jelentkezők
erőemelés, fekvenyomás, és felhúzás kategóriában indulhattak különböző súly és korcsoportokban. RAW kategóriában a hölgyeknél a legnagyobb teljesítményt erőemelésben 427,5 kg-mal és felhúzásban

180 kg-mal Lachmann Mirtill, fekvenyomásban 132,5 kg-mal Ulveczki Edina érte el, míg
ruhás fekvenyomásban Nagy Rita 150 kg-ot
nyomott. Férfiaknál RAW erőemelésben a
legjobb 822,5 kg-os összetett eredménnyel
Kosaras József, felhúzásban 330 kg-mal
Nagy János Rajmund és Kovács Zoltán, fekvenyomásban pedig 290 kg-mal Mészáros
László lett. Ruhás erőemelésben Bordás
Sándor 960 kg-ot, fekvenyomásban Buda
Richárd 330 kg-ot teljesített. További eredmények a www. powerlifting.hu oldalon olvashatók.

Tiszaújváros együttesét fogadta a Szerencs VSE
női kézilabda csapata május 8-án a Kulcsár Anita
Sportcsarnokban. A mérkőzés első felében vezettek a hazaiak, a második félidőben azonban már
nem bírták tartani az ütemet, felülkerekedett rajtuk
az ellenfél. A vendégek végül 31–21 arányú győzelmet arattak. Soron következő meccsét május 19én, Alsózsolca ellen játszotta városunk női kézilabdacsapata hazai pályán. Játékosaink ezúttal is jól
kezdtek, vezettek az első félidőben, de egy idő
után elfogyott a lendület, nem bírták erővel a lányok. A meccs végén 35–27 arányban a vendégek
bizonyultak jobbnak.
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES: 1. Wass Albert: Üzenet haza című verséből idézünk (első rész). 12. Gyémánt keménységű fémötvözet. 13. Állami hírügynökségünk rövidített neve. 14. Gén
fehérje termék rövidített elnevezése. 15. Kettős betű. 16.
Egyiptomi macskafajta. 17. Túlium vegyjele. 18. Windows …
számítógépes operációs rendszer. 20. Tojás; németül. 21. …
play: sportszerű játék. 22. Növényi forrázatok. 24. Római
katolikus rövidítve. 25. Átható illatú, fehér, ernyős virágzatú
cserje. 26. Ukrajnai település lakosa (+'). 29. Nézd csak! 30.
Természetes ásványvíz neve. 31. Hajdúsági település, bezárt
cukorgyárát a lengyelek építették. 32. Pára! 33. A labdát lábbal továbbította. 35. Személyes névmás. 36. Sólet azonos
hangzású betűi! 37. Az ezüst vegyjele. 38. Az Atlanti-óceán
északi vidékein honos vízimadár. 40. Hajófar. 41. Emberi táplálkozásra alkalmas anyagok.

A 2016. május 6-i rejtvényünk helyes megfejtése: Fejedelemválasztó országgyűlés Szerencsen. A helyes megfejtést beküldők közül Hámori Lajosné, Szerencs, Ondi út 41.
szám alatti olvasónk 2 főre szóló belépőjegyet nyert a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba.
A nyeremény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. A május 27-ei helyes megfejtést legkésőbb 2016. június 3-áig postai borítékban, vagy levelezőlapon juttassák el
szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.), vagy a Népház bejáratánál elhelyezett postaládánkba. A borítékra kérjük, írják rá: Keresztrejtvény.

FÜGGŐLEGES: 1. Örökletes tulajdonságokat hordozó sejtmag részecske (gén). 2. … Ifjúsági Tábor és Vendégház: városunk üdülő telepe. 3. Öves állat. 4. Lemezkiadó világcég.
5. Bíztató szó. 6. Vissza: veszélyeztetett helyről kihoz! 7.
Páros hőstop! 8. Lemberg orosz neve. 9. Rikító, szembeötlően élénk színű. 10. Juttat. 11. Lajstromoz. 16. A versidézet második, befejező része. 17. Nógrád megyei településre valósi. 19. Iparváros Lettország északi részén. 23. Tornác. 25. A virág része. 27. A dzsungel fia, akit a farkasok
neveltek fel. 28. …tás: születések számaránya. 29. Női utónév. 32. Seat autómodell. 34. Gyümölcs, amely nem esik
messze a fájától. 36. A Földön van Északi- és Déli-… 39.
Fél kiflik! 40. Ötórai ital! 42. Klasszikus kötőszó. 43. A lengyel pénznem rövidítése. 44. Káté!

horoszKóp május 27. – június 10.
Kos: iii. 21. – iv. 20.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

Gyors helyzetfelismerése és ravaszsága révén ragyogó eredményeket érhet el. Olyan
állást szerezhet, melynek révén a későbbiekben
kamatozó ismeretekre is szert tehet. Családi
problémái is megoldódnak.

Érzékenyebb lesz a lelki behatásokra,
mint szokott. Űzze el a borús gondolatokat, legyen képes tudatára ébredni, milyen szerencsés
és boldog is Ön. Az idő mindent megold, ha a
kitartás és türelem vezérli.

Anyagi helyzete javítására váratlan lehetőség adódik. Győzelmet arathat, de ha túl
sokat kockáztat, veszíthet is! Ne legyen telhetetlen, vegye figyelembe mások érdekeit is. Lenyűgöző erőbedobás lesz jellemző Önre.

Szereti a teátrális jeleneteket, amikor
saját munkabírását kell kiemelnie mások
előtt. Ne pazarolja energiáit fondorlatos haditervek kidolgozására. Gondolja meg minden
tettét és szavát, mert ellenségei lesben állnak.

Szokatlanul ingerlékeny lehet. Szembe kell néznie a valósággal, mert ez
szolgálja hosszabb távon a javát. A hangsúlyon
változtasson, és minden a helyére kerül. Azon
legyen, hogy új korszakot nyisson az életében.

Rendezettek családi körülményei,
mégis talál kifogásolni valót. Hagyjon
időt a pihenésre is, különben nem fogja bírni a
tempót. Olvasson, utazgasson, ha teheti, hogy
megújulva tudjon visszatérni a hétköznapokba.

Vállalkozásaiban túl biztosra ment,
és most attól tart, hogy rajtaveszthet.
Vigyázzon, nehogy felfokozott hangulata a
magánéletében is feszültséget szítson. A sportban kifizetődik a kitartása, egészségi állapota
meghálálja.

A napfényes oldalon halad, derűje a
környezetére is kiárad. Ne hagyja, hogy
bárki vagy bármi megmételyezze boldogságát.
Üzletben, szerelemben szerencsés időszak következik. Párkapcsolatában most helyezze a
hangsúlyt a kommunikációra.

Nézetei, gondolatai nem mindenkinek
tetszenek, ezért ne erőltesse véleményét másokra. Munkájában a maximumot kell
nyújtania, most nem szabad lazítania! Lehet,
hogy egy barátjában csalódnia kell, de ez szolgáljon tanulságul.

Lojalitására és nagyvonalúságára mostanában több esetben is szüksége lehet.
Ismét kiderül, hogy mások milyen kedvezően vélekednek Önről. Ugyanakkor fontos, hogy ne hallgasson ál-barátok tanácsaira, ellenben hallgasson a megérzéseire, azok mindig bejönnek.

Ügyesen alakítja ügyes-bajos dolgait,
értékes új kapcsolatokat hoz létre. Viszont azt is tudomásul kell vennie, hogy akarva-akaratlanul sok minden megváltozik Ön körül. Összességében elégedett lehet, jó irányba
fordul a sorsa.

Mindenképpen úgy érzi, hogy kapcsolatában csak az Ön elképzelései lehetnek a jók. Talán be kellene látnia, hogy vesztett,
s el kellene ismernie a másik fél igazát. Hivatásában kedvezően alakulnak a dolgok, akár jó
üzleteket is köthet.

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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