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25 éves a szerencsi PolGárőr eGyesület
Alapításának negyedszázados évfordulóját ünnepelte május 28-án a Szerencsi Polgárőr Egyesület az egykori cukorgyár
területén. A rendezvényt Koncz Ferenc polgármester nyitotta
meg és köszöntőjében a mindennapi élet biztonságára hívta
fel a figyelmet. – Ahhoz, hogy a fiatalok és idősek nyugodtan
tudják élni a mindennapjaikat, nagy szükség van a biztonságra. A szerencsi polgárőrök kitűnően, nagy odaadással végzik
a munkájukat – hangsúlyozta a városvezető. Elhangzott, hogy
a rendőrséggel közösen végzett munka nagyon eredményes,
a két szervezet között jó az együttműködés. A rendezvényen
fellépett a Hajnali néptáncegyüttes, majd elismerő okleveleket
adtak át a polgárőrség tagjainak kiemelkedő munkájukért.

Gyermekhét az óvodákban
Gyermeknap alkalmából a város óvodáiban egy teljes heti programot szerveztek az óvodapedagógusok a gyerekeknek május
utolsó hetében. A programsorozat keretében a rendőrség munkatársai május 24-én tettek látogatást a Napsugár óvodában.
A rendfenntartók meséltek szakmájukról a gyerekeknek, akik ezen
az alkalmon beülhettek a rendőrautóba, kipróbálhatták a szirénát,
majd láthatósági mellénybe öltözve, rendőri segítséggel autósokat
igazoltattak. Másnap zeneiskolás diákok ismertették meg a hangszereket a kicsikkel (fotónkon). A hét során minden nap más csoport ment kirándulni, többek között a miskolci vadasparkba is ellátogattak. A programok színesek és változatosak voltak: bohóc
műsor, zenés előadás, lovaskocsizás és a hetet lezáró családi nap
is szórakoztatta az óvodásokat.

léGimentés
kéPeken

kiss attilára emlékeztek

A magyarországi légimentés történetét bemutató fotótárlat nyílt május 24-én a Szerencsi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályán, a
Munkaügyi Központban. A Magyarországi Légimentésért Alapítvány vándorkiállítása többek között a Miskolci Légimentő Bázis 15 évét
mutatta be mintegy 180 fényképen.

Immár 13. alkalommal rendezte meg hagyományos gyalogtúráját a szerencsi Sziget Alapítvány a
2003-ban elhunyt gimnáziumi igazgatóhelyettesre, Kiss Attilára emlékezve. A természetjárást kedvelők szép számmal gyűltek össze május 28-án a Rákóczi-várnál, a csapathoz ezúttal gimnazisták
is csatlakoztak. A sportjellegű természetjárást is népszerűsítő túra az Árpád-hegyen, majd a Hidegvölgyön át vezetett Monokra, végül a Zápor tározónál Megyaszóra, ahol a református temetőben, Kiss Attila sírjánál rótták le tiszteletüket a résztvevők.
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Utcanév változások szerencsen
Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete május 26-ai ülésén – a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását figyelembe véve – a településen lévő egyes közterületek átnevezéséről döntött, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14.§-ában foglalt rendelkezések alapján, amely szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést, vagy szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi
politikai rendszerre közvetlenül utal.
Szerencs Város Önkormányzatának képviselőtestülete 131/2016. (V.26.) sz. határozata alapján
a következő utcanevek változta az alábbiak szerint: Bors Kálmán utca – Bors utca, Fürst
Sándor utca – Bányai János utca, Hámán
Kató utca – Szent István utca, Kállai Éva utca – Szent Margit utca, Kilián György utca
– Kilián utca, Korvin Ottó utca – Korvin utca, Landler Jenő utca – Liszt Ferenc utca,
Ságvári utca – Darvas László utca, Sallai utca – Deák Ferenc utca.
Az utcanevek változásával kapcsolatban a grénium az érintett polgárok véleményét és javaslatát is figyelembe vette, arra törekedve, hogy lehetőség szerint Szerencs múltjához, valamint a
történelemhez, kultúrához illeszkedő elnevezéseket válasszanak. Az új közterületi elnevezések a
központi címnyilvántartásban átvezetésre kerültek. A közterületek elnevezésének megváltoztatása szükségessé teszi a változás átvezetését az
érintett magánszemélyek/jogi személyek minden
olyan okmányában/dokumentumában, amelyben
a közterület elnevezése adatként szerepel. A legfontosabb, okmányokat érintő tennivalók:
A személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolvány (lakcímkártya) cseréje: A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A.§-a értelmében a helységnév, postai
irányítószám, közterület elnevezés, közterület jelleg változása vagy területszervezési eljárásban
hozott döntés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági
igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal állítja
ki és kézbesíti a polgár részére. Fenti jogszabályi
rendelkezés alapján a B. - A. - Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Kormányablak Osztálya (Szerencs, Rákóczi út 89.) hivatalból
és díjmentesen állítja ki az új cím szerinti lakcímigazolványt, amely ügyfélfogadási időben vehető
át. Az új lakcímigazolvány kiadásával egyidejűleg
a régi lakcímet tartalmazó lakcímigazolvány bevonásra kerül, melyet az ügyintézéshez mindenki
vigyen magával!
A forgalmi engedély cseréje: A forgalmi engedélyben történő lakcímváltozás átvezetése a
forgalmi engedély cseréjével történik, melyet a
forgalmi engedély jogosítottja (a gépjármű tulajdonosa vagy üzembentartója) személyesen vagy
meghatalmazott útján intézhet ügyfélfogadási

időben, a Szerencsi Járási Hivatal Kormányablaknál az előző forgalmi engedély leadásával. Az okmány cseréjére akkor kerülhet sor, ha – egyéni
vállalkozó vagy cég tulajdonos esetén a változás
az egyéni vállalkozói/cégbírósági nyilvántartáson
átvezetésre került, – a jármű érvényes műszaki
vizsgával és kötelező gépjármű felelősségbiztosítással rendelkezik. Az okmánycsere a vonatkozó jogszabályok alapján a közterület elnevezésének változása miatti, költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén illetékmentes. A közterület
elnevezésének változását igazoló – a Szerencsi
Polgármesteri Hivatal által kiállított – hatósági
igazolás a Szerencsi Járási Hivatal Kormányablaknál az ügyintézéshez rendelkezésre áll.
Eljárás a cégbírósági bejegyzésekkel kapcsolatosan: A cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006.
évi V. törvény 53. § (1) bekezdése szerint illeték
és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül
lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás
állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég
székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más
megye illetékességi területéhez való csatolására
vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik.
Egyéni vállalkozást érintő tudnivalók: A közterület elnevezésének változásával érintett székhellyel, telephellyel rendelkező egyéni vállalkozók

a módosítással kapcsolatos kérelmüket (adatváltozás) a Webes Ügysegéd (Ügyfélkapu) elektronikus alkalmazáson keresztül nyújthatják be.
Közszolgáltatók tájékoztatása: A Szerencsi
Polgármesteri Hivatal a közterületek elnevezésének változásáról hivatalból értesíti az alábbi szolgáltatókat, intézményeket: Borsodvíz Zrt.,
ÉMÁSZ Nyrt., Tigáz Zrt., Magyar Posta Zrt., ZHK
Kft., Országos Mentőszolgálat Szerencsi Mentőállomás, B. - A. - Z. Megyei Rendőr-főkapitányság, Szerencsi Rendőrkapitányság, B. - A. - Z. Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Szerencsi
Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, Szántó J. Endre ESZEI Alapszolgáltatási Központ, Miskolci Törvényszék Cégbírósága, Borsodi Kéményseprő
Kft. A felsorolásban nem szereplő azon szolgáltatóknál, akikkel a közterület elnevezésének változásával érintettek kapcsolatban állnak (pl.: bankok, telefontársaságok, biztosítók stb.), a változás-bejelentést mindenkinek saját magának kell
intéznie. Az ingatlan-nyilvántartásban az ingatlan
címét érintő közterület elnevezés változásának
átvezetése az önkormányzat feladata, melyről intézkedtünk. Az új közterület elnevezéseket tartalmazó utcanév táblák legyártása és kihelyezése
folyamatban van. Az okmányok cseréjével
kapcsolatban a részletszabályokról egyedi
megkeresés formájában tájékoztatjuk az
érintetteket.
Dr. Barva Attila jegyző

Pályázat ÚtFelÚJÍtásra
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására meghirdetett kiírás keretében belterületi utak
felújítására pályázik Szerencs. Szabó
Lászlóné városfejlesztési osztályvezető
elmondta, hogy a pályázható összeget
figyelembe véve és az útjaink műszaki
állapotát mérlegelve ezúttal a Jókai utca
(fotónkon) és Fürst Sándor utca felújítására nyújtja be pályázatát az önkormányzat, melynek becsült összköltsége
23 millió forint. A város adóerő-képessége alapján 65 %-os támogatási intenzitás mellett tud forrást igényelni, így a
projekt keretében 8,05 millió forint saját
forrás biztosítása mellett 14,95 millió forint támogatásra pályázik Szerencs.
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GyermekJóléti és Gyermekvédelmi
intézkedések
A gyermekek védelmét és jólétét szolgáló feladatokat Szerencs Város Önkormányzata jelenleg a Szerencs járásszékhelyen és a környező településeken működő Család-és Gyermekjóléti Központtal, illetve a Család-és Gyermekjóléti Szolgálattal látja el. A gondoskodás keretében az önkormányzat
pénzbeli és természetbeni ellátásokat,
valamint szociális és gyermekjóléti
szolgáltatásokat nyújt.

Szervezeti változások

Míg 2015-ben a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálathoz Szerencs és Legyesbénye tartozott,
2016. január 1-jétől Család-és Gyermekjóléti Központot kellett kötelezően létrehozni, mely a járás
16 településén az összes, hatósági feladatokhoz
kapcsolódó munkákat ellátja a gyámhivatallal
együttműködve, a védelembe vételtől (a legenyhébb gyermekvédelmi intézkedés) az ideiglenes,
vagy tartós elhelyezésig. Az alapellátást a Család
és Gyermekjóléti Szolgálatok végzik a településeken: ide tartozik a támogatásokhoz való hozzájutás segítése, környezettanulmányok készítése, segélyezés, adományok gyűjtése és osztása, valamint családgondozás, addig a pontig, amíg nem
kell a hatóságot bevonni. Szerencs speciális helyzetben van, mert járásszékhelyként a szolgáltatást biztosítania és a központot működtetnie kell.
A Szántó J. Endre ESZEI Szociális és Gyermekjóléti
Alapszolgáltatási Központon belül alakították ki
a Család- és Gyermekjóléti Központot (a Szerencsi
Fürdőben) és a Család- és Gyermekjóléti Szolgálatot (a polgármesteri hivatalban). Januártól az
utóbbi Mádot, Monokot és
Rátkát is ellátja Szerencsen kívül. Minderről
Dr. Sipos Attila (fotónkon), az Alapszolgáltatási Központ igazgatója
adott tájékoztatást.

Szerteágazó feladatok

Mint megtudtuk, 2015-ben Szerencsen 375
gyerek (191 család) volt jogosult rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre. Erre azok jogosultak,
akiknek a családjában az egy főre jutó jövedelem
nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum
130 százalékát. Ha valaki egyedül neveli a gyermekét, vagy a gyermek tartósan beteg, akkor a
140 százalékát. A jogosultságot a jegyző állapítja
meg. A kedvezmény abban nyilvánul meg, hogy
a bölcsődei, óvodai, iskolai étkeztetés kedvezményes, vagy ingyenes a teljes nevelési évben, valamint ingyenesen jutnak tankönyvhöz és évente
kétszer gyermekvédelmi támogatásban részesül-

hetnek az érintettek, amelyet általában tanévkezdéskor és karácsony előtt adnak Erzsébet-utalvány formájában. A rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultság többletpontszámot jelent a felsőoktatásban továbbtanulók számára.

Nyári étkeztetés
és egyéb lehetőségek

– A nyári gyermekétkeztetés biztosítására bevezetése óta minden évben pályázott az önkormányzat az illetékes minisztériumnál, ebből a teljes nyári szünidőben ellátták a rászoruló gyerekeket. Tavaly Szerencsen 112 fő számára adtak
ilyen módon ételt, elvitellel. 2016. január 1-től a
gyermekvédelmi törvényben a szünidei étkeztetés (minden évszakban) bekerült a pénzbeli, természetbeni támogatások közé. Tehát már nem
pályázni kell rá, hanem központi költségvetési támogatás. Azaz már nem csak egy lehetőség, hanem kötelessége az önkormányzatnak biztosítania, mégpedig elsősorban helyben fogyasztással,
a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. által
üzemeltetett városi konyha menzáján (fotónkon).
Utóbbi kikötés kicsit bonyolítja a helyzetet. Jelenleg Szerencs vonatkozásában – az intézmények felmérése alapján – 84 gyerek jogosult törvényileg a támogatásra. Ettől eltérhetünk fölfelé,
ha valakinek a jogosultságát utólag igazolni tudják. Ehhez az kell, hogy hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, illetve rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyerek (összefoglalóan: rászoruló) legyen. A jogosultak igénylési lehetőségének a határideje május
végén lejárt és az a tapasztalat, hogy a helyben
fogyasztás visszafogta a hajlandóságot, ezért ezt
át kell értékelniük. Ha valaki a szünidő megkezdése előtt jelezné igényét, annak még elfogadják
a jelentkezését. Akár az étel elvitele is megoldható, ha valakinek az a jobb megoldás. A 2016os nyári szünidőben 55 munkanapon kaphatnak

ebédet a rászorulók – foglalta össze Dr. Sipos Attila. Az étkeztetés mellett a gyerekeknek szabadidős elfoglaltságokat is biztosítanak a szünidő folyamán. Általában a Rákóczi-várban szerveznek
foglalkozásokat, a művelődési központ és a pedagógusok közreműködésével. A kistérségben
élő rászoruló gyerekek táboroztatását az elmúlt
években a Gyerekesély pályázat keretében biztosították, idén erre nincs lehetőség. Ezen az
éven az iskolák által szervezett vagy egyéb táborozások állnak a fiatalok rendelkezésére. Az említetteken kívül ösztöndíjpályázat, jegyzettámogatás, óvodáztatási támogatás és egyéb szociális
ellátások sora által gondoskodik az önkormányzat arról, hogy a rászoruló gyermekek ne szenvedjenek hiányt.

A gyermekek érdekeit védve

– A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási
Központ vezetőjeként azt látom, hogy mindig
egyre több lehetőség van, amelyek segítik a rászoruló családok mindennapjait. Fontos szempont
a gyermekvédelmi rendszernél, hogy a gyerekeknek egész éves elfoglaltságot és ellátást biztosítsanak. Egymásra épül sok terület, az oktatás és a
szociális ellátás kart karba öltve működik. Az iskolákban bevezették a délután négyig való ott
tartózkodást, hogy a nap során minél tovább
gondoskodjanak a gyerekekről. A szünidei étkeztetést törvényi szintre emelték és kiterjesztették
minden szünidőre. Ezeket pozitív irányú elmozdulásoknak tartom. Annak vélem a Gyermekjóléti
Központok kialakítását is, ahol a hatósági ügyekkel képzett esetmenedzserek foglalkoznak, a családokat pedig a szolgálatok helyi ismerettel és tapasztalattal rendelkező családgondozói látják el.
Mindezek azt szolgálják, hogy a gyermekjóléti intézkedések törvényesek és szakszerűek legyenek,
minden tekintetben a gyermekek érdekeit védve
– zárta gondolatait Dr. Sipos Attila.
H. R.
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városházi
naPló
Szerencs Város Önkormányzatának
képviselő-testülete május 26-án tartotta soron következő ülését. A tanácskozás a város 2015. évi bűnügyi és
közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolóval kezdődött.
Keresztesi János rendőrkapitány elöljáróban elmondta, hogy a Szerencsi Rendőrkapitányság illetékességi területe immár a teljes szerencsi és tokaji járásra kiterjed, valamint az új életpályamodell
bevezetéséről is hírt adott. Összefoglalójában kiemelte: a bűncselekmények száma minimálisan
emelkedett, azonban nincs olyan adat, amely miatt aggódnunk kellene, Szerencs egy élhető település. 2016 első öt hónapjában 30%-os bűncselekmény szám csökkenés mutatkozik. Továbbra is
cél a közlekedési balesetek számának csökkentése, az időskorúak védelmének növelése és a kábítószer elleni harc. Az önkormányzatokkal, társhatóságokkal, őrszolgálatokkal, intézményekkel
jó az együttműködésük. A közterületek rendjének
fenntartását segíti a megújult kamerás térfigyelő
rendszer is. Vereckei Csaba rendőrfőkapitány hozzátette: a 112-es telefonszám hatékony, éjjel-nappal ingyen hívható segítség, a lakóközösségek
összetartása szintén jó védelem. Elhangzott, hogy
a rendőrkapitányság százéves épülete megérett
a felújításra, a rendőrök méltó elhelyezése ezáltal
rendeződni fog. A kapcsolódó pályázat már folyamatban van, jelenleg a közbeszerzésnél tartanak.
A folytatásban a városatyák az első lakáshoz
jutók pályázatának kiírásáról döntöttek (cikkünk
a 6. oldalon), majd a Szerencsi Városüzemeltető
Non-Profit Kft. 2015. évi beszámolója következett.
Takács M. István ügyvezető kiemelte: a mérleg főösszege 626 690 e forint, 2015. december 31-én
a cég szállítói tartozásai a harminc napot nem haladták meg, ez a korábbi évekhez viszonyítva –
volt, hogy elérte a 127 millió forintot – óriási előrelépésnek számít. Takács M. István megköszönte
a támogatást a városvezetésnek, és mindazoknak, akik az elmúlt időszakban segítették munkáját. Tóth István, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. ügyvezetője 2015. évi beszámolója kapcsán megköszönte kollégái áldozatos munkáját,
valamint a polgármesteri hivatal osztályainak a

segítségét, mellyel eredményeiket el tudták érni.
A belső ellenőrzési jelentés elfogadását követően az intézmények beszámolója, a 2015. évi
zárszámadás került napirendre. Czakóné Szikszai
Orsolya elmondta, hogy változatlan volt az intézményi struktúra az előző évben: az önkormányzat a hivatal mellett négy költségvetési
szerven keresztül, továbbá a két nonprofit kftvel látta el feladatait. A költségvetési szervek közül az ESZEI 2015-ben önállóan gazdálkodó intézmény volt, emellett az óvoda, a múzeum és
az művelődési központ látta el az önkormányzat
kötelező és önként vállalt feladatait. Összességében az intézményeket 716 millió forinttal támogatta a város önkormányzata, aminek nagy
részére az állami finanszírozás nyújtott fedezetet. A Városüzemeltető Kft-t 110 millió, a Városgazda Kft-t 82 millió forinttal támogatta az önkormányzat a tavalyi évben. A pénzügyi osztályvezető kiemelte, hogy ez már a második olyan
év volt, amikor kiegyensúlyozott gazdálkodást
tudtak megvalósítani, egyrészt az adósságkonszolidáció következtében, másrészt az ide érkező állami támogatás nagyságrendjének köszönhetően. Az eredmény kimutatást elemezve Czakóné Szikszai Orsolya hozzátette, hogy a 619
millió forintos mínuszt alapvetően két nagy tényező okozza: a 429 milliós értékcsökkenés a
város és intézményei tekintetében, valamint az
hogy több mint 190 millió forinttal kevesebb a
pénzeszközünk, mint 2014 végén. Dr. Takács István hozzászólásában arra hívta fel a figyelmet,
hogy a közel 620 milliós mínusz azt jelenti, hogy
a városnak sokkal több bevételre lenne szüksége, hogy tartsa a jelenlegi nívót. A mindennapi
működéshez hiányzik közel kétszáz millió, nem
beszélve az amortizációról, ami csökkenti a vagyonunkat, tehát Szerencs sokkal nagyobb bevételre kell, hogy szert tegyen, vagy állami támogatásból, vagy vállalatokat kell ide hozni,

200 millió Forint

Koncz Ferenc polgármester a május 26-ai képviselő-testületi ülésen adott tájékoztatást arról, hogy a megelőző napon Szerencs önkormányzata megállapodást
írt alá a Belügyminisztériumban 200 millió forintról, mely összeget fejlesztésekre
kíván fordítani az önkormányzat.

amelyek adót fizetnek. Utóbbi csak egy óhaj, ehhez központi akarat kell – fogalmazott.
Koncz Ferenc polgármester leszögezte: az elmúlt öt évben az önkormányzatot a feje tetejéről
a lábára kellett állítani. Állami konszolidáció nélkül
nem ment volna az adósságok lefaragása, melyhez évi 150 milliós megtakarításával az önkormányzat is hozzájárult.
A folytatásban elhangzott, hogy 2,15 millió forintos igénnyel pályázatot nyújtott be a város
„Gyere velünk a múzeumba!” címmel, a járás településeihez kötődő kulturális örökség hozzáférhetővé tételének és a területi egyenlőtlenség felszámolásának támogatására.
A képviselő-testület határozott a városi dolgozóknak adható fürdőbelépőkről, jóváhagyták a
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ dokumentumait, valamit elfogadták a Gyermekjóléti Szolgálat és Gyermekvédelmi Központ
2015-ös tevékenységéről szóló értékelést. Javaslat
született az egyes helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítására, melynek keretében elsősorban a háziorvosok számára kívánnak adómentességet biztosítani az iparűzési adó alól.
Dr. Barva Attila jegyző elmondta, hogy a Támogatásokat Vizsgáló Iroda jóváhagyta ezt a kezdeményezést, a hatályba lépés időpontja 2016. július
1-je. Az évet érintően ez 1,2 millió Ft terhet jelent a
városnak, melyet az általános tartalékból kívánnak
jóváírni.
A grémium pályázat benyújtásáról döntött belterületi utak felújítására vonatkozóan is (cikkünk
a 3. oldalon), majd a Településrendezési Terv felülvizsgálatáról esett szó. Az ülés keretében határozatot hoztak Szerencs egyes utcaneveinek
megváltoztatásáról (cikkünk a 3. oldalon), módosították a kitüntetési rendeletet, valamint határozat született a Szerencsi Hírek és a Szerencsi Városi Televízió helyi médiumoknak a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft-től a Szerencsi Művelődési Központhoz való átszervezéséről.
Képviselői felajánlások: Dr. Sütő Szilveszter
egy havi képviselői alapját a Semmelweis-nap
megszervezésére, Dr. Korondi Klára havi illetményéből 25-25 ezer forintot a Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskola alapítványának, valamint a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak
Egyesülete alapítványának ajánlott fel.
H.R.
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„Jertek haza, leGyünk, leGyünk
eGyütt ÚJra!”

Az első világháborút lezáró trianoni
békeszerződés aláírásának napját az
Országgyűlés 2010. május 31-én a
nemzeti összetartozás napjává nyilvánította. Ebből az alkalomból tartott
megemlékezést június 4-én Szerencs
Város Önkormányzata.
A polgármesteri hivatal előtt felvont Országzászlónál elhangzott, hogy 1920. június 4-én a
versaillesi Nagy-Trianon palotában írták alá az
első világháborút Magyarország számára jogilag lezáró békediktátumot, melynek értelmében
a vesztes központi hatalmak oldalán résztvevő
Magyar Királyság területének mintegy kétharmadát elcsatolták. Ezzel a döntéssel 3,2 millió
honfitársunk került határainkon kívülre.

Ringer István tárogatódallamát követően
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester mondott beszédet,
aki az Osztrák-Magyar Monarchia kiemelt jelentőségű magyar kikötővárosa, Fiume történelmét
idézte meg gondolataiban, és a Trianonnal elveszett, pótolhatatlan értékeinkről szólt. A megemlékezés a Rákóczi Zsigmond Református Általános iskola diákjainak produkcióival zárult.
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban
május 30-án tartottak megemlékezést a 96 éve
meghozott trianoni döntésről. Reményiné Járai
Katalin, a gimnázium tanára úgy fogalmazott,
hogy a felejtés magában hordozza a történelem
megismétlődésének lehetőségét, ezért kell évről évre felidéznünk a tragédiát. A diákok műsora után a tantestület megkoszorúzta az intézmény udvarán levő trianoni emlékművet.

hősök naPJa szerencsen és ondon
A hősök napja alkalmából tartottak megemlékezéseket május
27-én Szerencsen és Ondon. A magyar nemzet minden évben
hálával és tisztelettel idézi fel azokat, akik a világháborúk
alatt vívott súlyos küzdelmekben a végsőkig harcoltak.
A városi eseményen az egykori Hunyadi iskola parkjában lévő katonaszobornál Koncz Ferenc polgármester méltatta a bátrakat, kiemelve, hogy
azok az emberek, akik a hazáért az életüket adták, hősként haltak meg.
A városvezető szerint a hősök azt üzenik nekünk, hogy ma már nem kell
fegyverekkel harcolnunk, de a hitünket és a hazánk iránti szeretetünket
mindig meg kell tartanunk. Koncz Ferenc köszönetet mondott a katonaszobor közelmúltban történt felújításáért, majd egy szavalatot követően
városunk vallási képviselői mondtak ökumenikus imát. Balázs Pál református lelkész Pál apostol szavaiból idézett: a hit harcát is meg kell vívnunk. Csejoszki Szabolcs görög katolikus parókus elmondta, hogy az emlékezés során visszagondolnunk a régmúltra, melyhez hozzátartozik a hálaadás is, valamint tanulnunk kell a hőseink életútjából. Kocsis Sándor római katolikus plébános áldást és nyugalmat kért az elesetteknek. Az ondi
településrész ravatalozóján elhelyezett márványtáblánál Koncz Ferenc beszéde után a Hegyalja Pedagógus Kórus énekelt. A tiszteletadások koszorúzással zárultak.
M. B.

első lakáshoz JUtók támoGatása
Szerencs Város Önkormányzata ebben az évben is pályázatot hirdet az
első lakáshoz jutók támogatására, melynek célja a település közigazgatási
területén élő fiatalok, pályakezdők lakásépítéssel, lakásvásárlással, önkormányzati telek vásárlásával történő lakástulajdonhoz jutásának segítése.
Az elnyerhető összeg a 2016. évben családonként 200 ezer forint összegű
vissza nem térítendő támogatás. Pályázni jogosult az a nagykorú, de a
35. életévét legfeljebb a pályázat benyújtása évében betöltő fiatal házaspár, élettárs, egyedülálló, aki lakástulajdonnal, résztulajdonnal, állandó
használati, vagy bérleti joggal nem rendelkezik, s aki a pályázat benyújtá-

sának időpontjában (házaspár és élettárs esetén legalább egyikük) 5 éve
szerencsi állandó lakos. Kivételesen indokolt esetben egyes kizáró körülmények alól felmentés adható. A pályázatot az elbíráláshoz szükséges
mellékletekkel együtt az erre a célra rendszeresített adatlapon a polgármesteri hivatal ügyfélszolgálatánál, vagy postai úton lehet benyújtani.
Az adatlap Szerencs város honlapjáról is letölthető. A pályázat beadási
(postára adási) határideje 2016. június 30-a. Az igénylések elbírálásáról a
képviselő-testület dönt. Az önkormányzat a nyertesek nevét az elbírálást
követően közzéteszi, a döntésről az érintetteket levélben is értesítik.
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zemlényi zoltán emlékére
Még három hónappal ezelőtt minden nap úszta a hosszakat a városi uszoda medencéjében. Még
három hónappal ezelőtt gondosan művelte a szőlőjét. Még három hónappal ezelőtt együtt készítettük elő a Kiss Attila Alapítvány műveltségi vetélkedőjét… Néhány hete felhívott, hogy beteg lett:
most nem tud segíteni a közös munkánkban, de elrendezett már mindent. Aztán május 24-én jött
a hír, hogy meghalt a kórházban. Zemlényi Zoltán 72 tartalmas évet kapott e földi életben.
1944 márciusában született Hajdúböszörményben. A II. világháború utolsó éve és az ezt
követő időszak megpróbált minden családot.
A tanár házaspár három fiút nevelt, taníttatott
nehéz körülmények közt.
Zemlényi Zoltán szülei nyomdokába lépett:
1962-ben felvételt nyert Egerbe, a tanárképző
főiskolára. Matematika-fizika-technika szakon
végzett. Az akkori Szerencs Nagyközség Tanácsa
tanulmányi szerződést kötött vele, így a főiskola
befejezése után hazajött Szerencsre. A Hunyadi
János Általános Iskola pedagógusa lett. Ő vezette az úttörőcsapatot, ami gyerekszerető
egyéniségének egyik kiteljesedése volt: táboroztatott, kirándulásokat, különböző programokat
szervezett. 1986-ban szaktanácsadó lett.
Fontos mérföldkő pályafutásában 1987. A Hunyadi iskola szétválásakor – Bolyai János szavai-

val élve – a „semmiből egy új, más világot” teremtett. Megbízták, hogy szervezzen egy új iskolát. Egy öreg, áporodott levegőjű épület állt a
rendelkezésére, a legalapvetőbb felszerelések és
tanárok nélkül. A Hunyadi iskolából társultak
hozzá azok a pedagógusok, akik bíztak benne,
vele szerettek volna dolgozni. Született egy új
tantestület, padok is kerültek: más épületekből
a hátukon cipelte ő is és az új csapata. Igazgatósága alatt bővült, szépült az intézmény. Lett
matematika tagozat, magas szintű informatikaképzés, elindult a tehetséggondozó program.
Engem 2001-ben keresett meg, hogy dolgozzak vele. Nagy megtiszteltetésnek éreztem, hogy
vele tarthattam, és hálás vagyok érte azóta is,
hogy általa bolyais lehetek. Nyugdíjba vonultáig,
2004-ig három éven át tanítottam vele egy tantestületben. Magáénak érezte az iskolát: gyak-

ran járt órát látogatni, hogy tanácsaival segítse
a munkánkat, eljárt az énekkari próbákra, az
ebédlőben visszafordította a gyerekeket, ha nem
ették meg a levest…
60 évesen nyugdíjba lépve várta már, hogy
több időt tölthessen családjával, unokáival, sokat
olvashasson, kertészkedjen, szőlőt műveljen. Nagyon tartalmas, aktív életet élt. A Polgári Együttműködés tagja, a Kiss Attila Alapítvány kuratóriumának elnöke, Szerencs város díszpolgára
volt. Annyi dolga lett volna még!
Elment korán, de bennünk él a nyugodtságával, a mindenre odafigyelésével.
Emlékszem szavaidra utolsó beszélgetésünkből: „már mindent elrendeztem, csak csináld tovább”. Igyekszem…
Nyugodj békében!
Lakatos Marianna pedagógus

visszatekintő és évértékelés
Éppen négy esztendeje annak, hogy a szerencsi iskolák közül a Bolyai János Általános Iskola az Egri Főegyházmegye látókörébe került. 2012 szeptemberében a Bolyai iskola, egy évvel később a Bocskai István Gimnázium került a főegyházmegye fenntartásába. Az eltelt időszak tapasztalatairól Dr. Ternyák
Csabát, az Egri Főegyházmegye érsekét (fotónkon) kérdeztük.
– Visszatekintve az
elmúlt négy évre, milyen
döntésnek bizonyult a két szerencsi oktatási intézmény egyházi fenntartásba vétele a főegyházmegye szempontjából?
– Az iskolák átvételét jó és ígéretes lépéseknek tartom, mert Szerencsen és vonzáskörzetében sokak számára adnak lehetőséget arra,
hogy találkozzanak az általunk megjeleníteni
kívánt keresztény értékekkel.
– A nagyfokú szülői, pedagógusi támogatottság mellett kezdetben mindkét szerencsi intézménynél akadtak kétkedők is
az egyházi iskolákat illetően. Hogy érzi, sikerült meggyőzni őket?
– Úgy gondolom, hogy igen, mert mindkét
iskola beiskolázási mutatói jók. A 2015/2016.
tanévben, a Bolyai iskolában 43 tanulóval két
elsős osztály indult. A következő tanévben három elsős osztály indul 58 kisdiákkal. Az adatok
magukért beszélnek. A középiskolában június
végén lesz beiratkozás, a felvételi adatok akkor
lesznek véglegesek.
– A diákok mindennapjaiba beépült az
ima, az áhítat, a hittanoktatás, az ünnepi
alkalmak. A formai megvalósuláson túl

megmutatkozik más szempontból is a keresztény szellemiség a szerencsi fiatalok
értékrendjében?
– Bízom abban, hogy a két iskola megalapításával Szerencsen a 2012-ben és 2013-ban elültetett facsemeték idővel kibontakoznak és becsületes munkával, megfelelő idő után egyre
több jó gyümölcsöt hoznak. Azért dolgozunk,
hogy diákjaink és szüleik, valamint alkalmazottaink kiegyensúlyozott, boldog emberek legyenek.
– A szóban forgó szerencsi intézményekben sikerült kiegyensúlyozott gazdálkodást
megvalósítani?
– Az Egri Főegyházmegye fenntartásában lévő két szerencsi intézmény az állam által biztosított pénzeszközökből jól és kiegyensúlyozottan gazdálkodik. Örömmel tölt el, hogy intézményeinkben nyugodt építő munka folyik harmonikus légkörben.
– Milyen az együttműködés az Egri Főegyházmegye és a két szerencsi oktatási
intézmény, valamint a szerencsi önkormányzat között?
– A két iskola és fenntartója, valamint az önkormányzat és az egyházmegye együttműkö-

dése jó. Természetesen napi kapcsolatban állunk intézményeinkkel. Az önkormányzattal,
mint az iskolák által használt épületek tulajdonosával szintén kiegyensúlyozott, jó kapcsolatot
ápolunk.
– Koncz Ferenc polgármester úr az egyházi működtetést, fenntartást mérlegelve
kezdetben többek között azzal érvelt, hogy
az iskolák jó hírneve, szakmai munkája
még elismertebb lehet. Milyen eredményeket emelne ki az eltelt esztendőkből?
– A közelmúltban mindkét iskolánk vezetője
rangos állami elismerést vett át. Pedagógusaink
módszertanilag és szakmailag felkészültek.
A diákok tanulmányi és sportversenyeken elért
eredményei ugyancsak elismerésre méltók.
Azt szeretnénk, ha minden növendékünk képességei szerint a legmagasabb szintre jutna.
Örömmel érzékelem azt, hogy ez jó hatásfokkal
valósul meg intézményeinkben. Iskoláink lelki
élete is fokozatosan a szakmai munka színvonalához igazodik, azzal együtt fejlődik.
Örömökben és kihívásokban gazdag, színes
és tartalmas 2015/2016. tanévet zárunk, amelynek programjain több alkalommal vettem részt
magam is.
H. R.
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hittantermet avattak
A 13. Tájföldrajzi Konferencia keretében a korábbi hagyományokat követve május
27-én felavattak egy tantermet az eseményt szervező és annak helyet adó Bocskai István Katolikus Gimnáziumban.

Az intézményt fenntartó Egri Főegyházmegye
képviseletében Dr. Ternyák Csaba egri érsek elmondta, hogy amikor felvetődött, hogy egy élő
egyházi személyről szeretnék elnevezni az iskola
tantermét, ő Dr. Seregély István nyugalmazott érseket (MTI fotó: Vajda János) találta a legméltóbbnak erre, aki 25 évvel ezelőtt kezdte el megalapozni az Egri Főegyházmegye iskolahálózatát.

Pályaválasztási
hétvéGe a várban
Az I. Országos Pályaorientációs Képzést
tartották meg Szerencsen, a Fidelitas
szervezésében május 27-29. között a
Rákóczi- várban. A rendezvény célja az
volt, hogy segítséget nyújtson a középiskolásoknak a pályaválasztásban.
A képzés ötletét az adta, hogy a napjainkra
jellemző digitális világban segítsenek eligazodni a fiataloknak a pályaválasztás útvesztőjében. A középiskolások igényeit, elképzeléseit
előzetesen kérdőíven mérték fel, hogy képet
kapjanak arról, mely szakok a legnépszerűbbek. Ezen eredményeket figyelembe véve hívtak meg egyetemi oktatókat, egyetemistákat
és az egyes szakmákban dolgozókat, hogy kerekasztal-beszélgetések alkalmával adjanak tanácsokat a résztvevő diákoknak. Minderről
Koncz Zsófia, a Fidelitas ifjúsági ügyekért felelős alelnöke tájékoztatta lapunkat. Az eseményre harmincegy középiskolás regisztrált az
ország különböző pontjairól, valamint Erdélyből és Kárpátaljáról, akik a képzés keretében
sok új információhoz juthattak és kérdéseiket
is feltehették.
A programok során Szily Nóra televíziós műsorvezető, újságíró előadásában a motiváció
és a sikeresség témakörét járta körül, Rétvári
Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára pedig a pályaválasztással kapcsolatban osztotta meg gondolatait a hallgatókkal.

A névadó munkásságát Soltész Miklós, az EMMI
egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára méltatta, hangsúlyozva, hogy abból a küzdelemből, amit az érsek
atya az élete során átélt, sok csodálatos dolog
fakadt, melyek megerősítették abban, hogy neki
küldetése van. Mint elhangzott, Dr. Seregély István már a 90-es évek előtti nehéz időkben is jeleskedett a templomok felújításában, valamint
az eltelt évtizedekben az iskolaalapítások terén
is maradandót alkotott. Az államtitkár kiemelte:
ha a Kárpát-medencét illetve Európát meg akarjuk menteni, abban az egyházi iskoláknak nagy
a szerepe. – Az a magyar küzdelem, melynek
eredményeképp az elmúlt közel hat év során
megkétszereződött az egyházi jelenlét a közoktatásban, egyedülálló, sok ország által követni

kívánt példa. A kormány azért küzd együtt az
egyházakkal, hogy ezek az iskolák tovább erősödjenek és még inkább jelen legyenek a magyar
társadalom életében, mert a magyarság és a környékbeli nemzetek megmaradása e nélkül szinte
ellehetetlenül. Fontos, hogy a diákok az érsek
atya életén keresztül lássák azt, hogy mindenkinek ott lehet az életben az a szerepe, amivel
megmenthet közösségeket, egy települést, vagy
akár országokat is – hangzott el. Dr. Seregély István úgy fogalmazott: – Nekünk ebben a világban
kell boldogulni. És ennek a világnak a rendjét a
szabad ember számára Isten fia, Krisztus adta
meg. Úgyhogy akárhogy forog ennek a világnak
a kereke, előbb utóbb a fejlődés az isten akaratához igazodó embernek adja meg a jövőt. A ceremónia a szalag átvágásával zárult.
H. R.

orszáGos technikaverseny
A Technikatanárok Országos Egyesülete által szervezett országos technikaverseny döntőjének adott otthont május 27-28-a között a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola.
A megmérettetésre 11 csapat érkezett az ország különböző tájairól, akiket Ráczné Váradi
Éva igazgató köszöntött, majd az iskola diákjainak műsora után a versenyt Velner András
egyesületi elnök nyitotta meg. A diákok gyakorlati, valamint elméleti feladatokat oldottak meg,
az idei téma a közlekedés volt. A csapatok egy
veteránautót készítettek fából és papírból, másnap pedig tesztlapokat töltöttek ki. A szerencsi
Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola
versenyzői a gyakorlati csapatversenyben a
6. helyen zártak.

köszönet a PedaGóGUsoknak
A közelgő pedagógus nap alkalmából, május 31-én köszöntőt tartottak a Bolyai János Katolikus
Általános Iskola diákjai a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A szülői aktíva szervezésében megrendezett
eseményen a tanulók szavalatokat, hangszeres és énekes produkciókat, valamint táncot adtak elő.
Elhangzott, hogy a pedagógusok amellett, hogy tanítják a gyermekeket, nevelnek, jellemet formálnak, példát mutatnak, munkájukért megbecsülést érdemelnek. Kocsisné Szabó Beáta intézményvezető megköszönve a meglepetés műsort,
beszédében kiemelte, hogy a tanulók
majd felnőttként fogják igazán értékelni
ennek a napnak az üzenetét. A diákok
egy-egy virág és notesz átadásával fejezték ki hálájukat a pedagógusoknak.
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a városGazda kFt. kertészeti mUnkálatai
A város főkertészét, Vaszily Mikóst
kérdeztük a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft. aktuális kertészeti tevékenységeiről, aki érdeklődésünkre elmondta, hogy jelenleg elsődleges feladatuk az egynyári virágok kiültetése.
Két csoport végzi a növények telepítését és folyamatos az ágyások előkészítése is. A cég munkatársai gyakran teszik rendbe a parkokat és a
szervizutakat: a fűnyírás, fűkaszálás a frekventáltabb területeken ebben az időszakban hetente
kétszer történik. A közelmúltban fejeződött be a
37-es számú főút körforgóinak virágosítása, és
szeretnék a Dózsa György utca kereszteződésében
lévő sziklakertet is megszépíteni. A jövőbeli tervek
között szerepel, hogy a Meggyes hotel előtt, a vasútállomás környékén, a polgármesteri hivatal környezetében, valamint a várkertben, a stég mellett
is tovább folytatják a virágosítást. Vaszily Miklós
elmondta, hogy a mostani időjárás kevésbé kedvezett a növényeknek, Szerencs környékén eddig
kevés eső hullott, ezért folyamatosan végzik a locsolást. A Városgazda Kft. locsolóautója két műszakban dolgozik, lajtos kocsijuk pedig az éjszakai
műszakban látja el a növényeket vízzel.
A 0,7 hektáros Aranka-tetőn lévő gyümölcsösben is folynak a munkálatok, ahol 70 darab
birsalma- és 40 darab mandulafát ültettek el

nemrég. A telepítés ősszel tovább folytatódik
100 darab diófa ültetésével. A tervek szerint a
jövőben összesen 850 gyümölcsfát fognak telepíteni. A gyümölcsösben elvégezték a növényvédelmi tevékenységeket: rovarok, gombafertőzések és gyomok ellen is kellett védekezniük.
A cég tulajdonában levő 800 négyszögölös szőlőterületen jelenleg a hajtás, igazítás, törzstisztítás, illetve a lisztharmat és peronoszpóra elleni
védekezés történik növényvédő szerrel.
A Tesco melletti 8 hektáros szántóföldön folyamatos a kapálás és a gyomlálás, ezen a területen konyhakerti növényeket nevelnek a városi
konyha részére. Jelenleg 1,7 hektáron vöröshagy-

meGszéPül a tUrisztikai
közPont Udvara
A szerencsi turisztikai központ udvarának
és parkolójának kialakítását kezdte el a közelmúltban a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. A cég munkatársai tavaly szórt útalapot készítettek el a Start közmunkaprogram
keretében, de a városvezetés javasolta, hogy

kapjon díszburkolatot a turisztikai centrum
környezete. A munkálatok 41 millió forintba
kerülnének, de mivel a Városgazda Kft. saját
anyagokból és saját készítésű burkolólapokból szépíti meg az udvart, a beruházás nem
jelent költséget az önkormányzatnak.

mát, 2,1 hektár területen burgonyát termesztenek. Olajtököt is vetettek 3,2 hektáron, amelyet
értékesíteni szeretnének a későbbiekben. 0,6
hektáron erdészeti facsemetét: kocsányos tölgyet
ültettek, amit szintén szeretnének majd eladni.
A főkertész beszámolójában arra is kitért,
hogy az idei esztendőben is benevezik Szerencset a Virágos Magyarországért versenyre.
Az utóbbi években mindig nyert valamit a város:
tavalyelőtt az arany rózsa díjat kaptuk meg, tavaly pedig egy fűnyíró gépet nyertünk. Virágos
városunk remélhetőleg idén sem marad elismerések nélkül.
M B.

emlékdÍJ
szerencs
FőéPÍtészének
Takács András Emlékdíjat vehetett át
április 1-jén Bodrogkeresztúrban Kovács
Ágnes építész, valamint Salamin Ferenc,
az Országos Főépítészi Kollégium elnöke,
Szerencs város főépítésze.
A második alkalommal odaítélt díjat a BorVidék Tokaj-Hegyalja Társaság alapította 2014-ben. Az elismerést minden évben az a személy kapja meg, aki Takács
András egykori lokálpatrióta, borvidéki szakember szellemiségében a legtöbbet tette az adott esztendőben a világörökségi értékek megőrzéséért, fejlesztéséért, munkájával
hozzájárul a borvidék fejlődéséhez, szakmáján belül példát
mutat, munkássága mélyíti a borvidék szereplőinek együttgondolkodását és hozzáértésével a minőséget és a világörökségi értékek megóvását hirdeti.
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minden harmadik
szerencsi iskolás tÚlsÚlyos
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége (MDOSZ) először 2014-ben, Dunaharasztiban, tavaly pedig Szerencsen indította el hazánkban a hároméves GYERE – Gyermekek Egészsége Programot. A program az Európai
Bizottság által is támogatott EPODE egészségfejlesztő projekt keretein belül valósul meg, mely a gyermekkori
elhízást kívánja megelőzni, illetve visszaszorítani. Ennek legfontosabb eszköze, hogy a helyi közösség tagjait
hozzásegítse az aktív és egészséges életmód kialakításához, illetve annak hosszú távú fenntartásához.
A GYERE Program elején és végén
felmérik a 6-12 éves gyermekek tápláltsági állapotát, ugyanis a túlsúlyos, elhízott és alultáplált gyermekek arányának változása a két felmérés közötti
időszakban jelentős és objektív mutatója lehet a
program hatékonyságának. Szerencsen 2016 februárjában kezdődtek meg a mérések, melynek keretében a helyi egészségügyi szakszolgálat dolgozói részéről a védőnők a célcsoport 90%-át
mérték le a város három óvodájában és két általános iskolájában. A programról Kubányi Jolán
(fotónkon), a MDOSZ elnöke adott tájékoztatást.
– Hol tart most a GYERE Program Szerencsen?
– Februárban a helyi védőnők segítségével felmértük a 6-12 évesek tápláltsági állapotát, valamint elindítottuk első nagy témánkról, a hidratációról szóló program-részt mind az óvodások,

mind az iskolások körében. Összesen hét intézmény közreműködésével 2259 gyereket vontunk
be a programba, azaz a város teljes 0-18 év közötti lakosságát. A helyi közétkeztetéssel egyeztetve márciustól a GYERE menü is elérhető a szerencsi oktatási-nevelési intézményekben. Most,
hogy a tanév a végéhez ért, június 12-én a GYERE
Nap keretében hívjuk fel a figyelmet a szerencsi
lakosok körében célkitűzéseinkre. Kreatív és szorakoztató programokkal is készülünk, de lesznek
koncertek (pl. Buborék együttes), illetve közös
mozgás is Béres Alexandrával.
– Mit mutatnak a program-eleji felmérés
adatai?
– A felmérés tükrében megállapítható, hogy sajnos egyre korábban jelentkezik a gyerekeknél a
túlsúly problémája: már a 4-10 évesek körében

végzett reprezentatív kutatás is kimutatta, hogy
minden negyedik iskolás túlsúlyos. Szerencsen ez
az arány valamivel még rosszabb: a 6-12 évesek
közül minden harmadik túlsúlyos vagy elhízott.
A mérésben résztvevő 7 éves fiúk 40%-a, a lányok körében pedig a 11 évesek fele túlsúllyal
küzd, ami rendkívül rossz mutató.
– Mi lehet a megoldás?
– A szerencsi tápláltsági állapotra vonatkozó adatok is bizonyítják, hogy a gyermekkori túlsúly egyre gyakoribb, országos probléma. Megoldást az
olyan korai intervenció jelenthet, mint amilyen a
GYERE Program is. A cél az aktív és egészséges
életmóddal kapcsolatos szokások kialakítása, tartós változást pedig a gyerekek esetében lehet legeredményesebben elérni, amelyben a szülőknek
jelentős szerepe van.

a Gyermekkori elhÍzásról
A szerencsi iskolások körében végzett felmérés figyelemfelkeltő és arra inspirál, hogy erről a problémáról
beszéljünk. Az elhízást az Egészségügyi Világszervezet szerint a leggyakoribb, nem fertőző krónikus betegségnek tartják. A szakemberek globális járványról beszélnek, mely az USA-ból indult ki és a jóléti
társadalmak jellemzője. A problémakörről Dr. Bobkó Géza gyermekorvos, a szerencsi Szántó J. Endre
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet igazgató főorvosa (fotónkon) fejtette ki gondolatait.
Az elhízásnak két típusát különítjük el: az exogén, azaz egyszerű elhízás oka a túlzott kalória
bevitel, a zsíros ételek fogyasztása, a kevés
mozgás, azaz a helytelen életmódban kereshető. Ez az esetek 98%-ra igaz. Az idiopathiás,
másodlagos elhízás mögött betegség áll (hormonális ok, anyagcserezavar, depresszió vagy
pánikbetegség), ez a túlsúlyosak mindössze
2%-át érinti. A felnőttek között elhízottnak számít az, akinek a hölgyeknél 88 cm fölötti, férfiaknál pedig 102 cm fölötti a haskörfogata.
– Nekünk, gyerekekkel foglalkozó orvosoknak
és pedagógusoknak fokozott felelősségünk van
a gyerekek életmódjának befolyásolásában. Ettől nagyobb felelőssége csak a szülőknek van!
A fiatalok körében nemrég végzett felmérés
alapján, mindössze 5%-uk sportol rendszeresen. A 12 év feletti lányoknak 46%-a, a fiúknak
53%-a csak a testnevelés órán végez fizikai aktivitást, ugyanakkor naponta 5-5,5 órát néznek
tévét vagy ülnek a számítógép előtt – emelte
ki a főorvos, a szülők figyelmébe ajánlva, hogy
a gyerekkori elhízás legsúlyosabb következménye az, hogy az elhízott felnőttek körében

négyszer nagyobb a halálozási arány. A túlsúly
felnőtt korra rontja az életkilátásokat, hiszen
sokkal nagyobb a szív- és érrendszeri betegségek kockázata (szívinfarktus, agyvérzés), a diabétesz és a máj elzsírosodása szintén gyakori
következmény.
A témakör kapcsán Dr. Bobkó Géza az elhízás
szociológiai, pszichológiai vonatkozású következményeit is kiemelte: – A környezet, az osztálytársak megjegyzései miatt a kövér gyermekben negatív énkép alakul ki. Ettől depressziós
lesz, hiszen lustának, butának, tunyának tartják.
Ez az érzés különösen serdülőkorban fokozódik.

A túlsúlyos fiatalokat gyakran éri
kudarcélmény, emiatt visszahúzódóbbak lesznek. Közülük, kimutathatóan kevesebben kerülnek a felsőoktatásba, és a felnőtt életben is
előítéletek sorával kell megküzdeniük. Fontos,
hogy a szülő és a környezet vegye komolyan a
diétát, tartassa be a gyermekkel. A nassolásokat kerülni kell, és este 6 óra után ne egyenek,
csak gyümölcsöt. Kapacitálni kell a minél több,
rendszeresen végzett mozgásra, sportolásra és
kisebb célokat kell a gyerekek elé állítani, melyek elérése esetén jobban tudjuk őket motiválni.
A főorvos hangsúlyozza, hogy mindegy mit csinál a gyermek, csak mozogjon! Naponta átlag
30 percen keresztül a pulzusszáma érje el a
140-et. Jó például a gyaloglás, a kocogás, a kerékpározás, az úszás, a tenisz, a labdajátékok.
Járjon a gyerek gyalog iskolába! A számítógép
előtt töltött időt pedig a felére kell csökkenteni
– emelte ki a főorvos, hozzátéve, hogy bízik abban, hogy e néhány jó tanáccsal a pedagógusok
és az egészségügyi dolgozók a szülőkkel
együttműködve eredményeket tudnak elérni.
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Fél évszázad a Játékok bűvöletében
A Rákóczi utcán található játékbolt immár ötvenedik éve működik Szerencsen.
Az üzlet az elmúlt évtizedekben számos generációt kiszolgált. A jubileum alkalmából visszatekintünk egy kicsit a múltba és a közkedvelt bolt jelen napjaira is
vetünk egy pillantást.
A város főutcáján mindenki számára ismerős
a csalogató játékokkal és horgászcikkekkel ékített kirakat. Ha azt mondjuk: játékbolt, mindanynyian tudjuk, hogy melyik üzletről van szó. A játékbolt ikonikus alakja, Juhász Béláné (fotónkon) neve is még sokaknak csenghet ismerősen,
hiszen Ica néni négy évtizeden át állt a pult mögött, hogy kiszolgálja a vásárlókat. Mint megtudtuk, 1965-ben kezdett el dolgozni az akkor állami
tulajdonú üzletben, melyet a Borsodi Iparcikk Kiskereskedelmi Vállalat üzemeltetett. Főnöke betegeskedése miatt idővel átvette az ügyek intézését, egyre bővült az árukészlet a vevők igénye
szerint. Az igyekezet nem maradt megbecsülés
nélkül: a kiváló dolgozó és kiváló bolt elismerést
többször is elnyerte. Abban az időben a játékok
mellett bő kínálat volt sportszerekből, hangszerekből is. Szerencsen kívül a 20-30 kilométeres
körzetből jártak ide a vásárlók, hiszen akkor még
csak Miskolcon és Sátoraljaújhelyen működött a
közelben hasonló üzlet.
A rendszerváltás idején egyre több nyugati
játék került a polcokra, amelyekről addig csak
álmodozhattak a gyerekek. A kínálat egyre nagyobb lett, a hely egyre szűkösebb. A privatizá-

ció során, 1992-ben a Juhász család megvásárolta a Rákóczi úti épületet és egyúttal átalakításokba kezdtek. Ica néni egy évre rá vonult
nyugdíjba, de még sokszor besegített fiainak,
akik idő közben átvették a játékbolt irányítását.
Azóta Béla és Attila neve fémjelezi az üzletet.
Történt egy profilváltás is: kifejezetten csak játékot, sport- és horgászcikkeket forgalmaztak.
– Próbáltuk a vásárlókat a legtökéletesebben
kiszolgálni, édesanyánktól ezt nagyon jól megtanultuk. Akkor már nagy törzsvásárló körrel
rendelkezett az üzlet, de gyakorlatilag mindenkit
ismertünk. A vevők bizalommal fordult hozzánk,
hiszen próbáltunk minden igényt kielégíteni, és
tudták, hogy a nálunk vásárolt termékek jó minőségűek – idézte fel Juhász Attila (fotónkon),
akiről köztudott a városban az is, hogy már
tíz éve gyűjti a régi, szocialista játékipar közkedvelt
termékeit. Játékgyűjteménye a Szerencsi Önkormányzat és a Szerencsi Művelődési Központ jóvoltából a közelmúltban végre méltó helyet ka-

pott a Turisztikai Központ bemutató termében.
Bízik benne, hogy a tárlat hamarosan mint szerencsi játékmúzeum fog elhíresülni az országban, és sok örömet fog okozni a helyieknek és
az ide látogató turistáknak egyaránt.
– Hirtelen elrepült ez az ötven év, amiből én
harmincat töltöttem a pult mögött. Sok kellemes pillanatot éltünk és élünk át, amikor a rég
nem látott törzsvásárlók újra ránk találnak, hiszen már az unokájuknak keresik a megfelelő
játékot. Ekkor egy kicsit nosztalgiázunk és mindenkinek van egy rövid története, emléke a játékboltról és édesanyámról is. Szerencsés embernek mondhatom magam, hiszen a játékok
közt nőttem fel. Már óvodásként és kisiskolásként is rengeteg időt tölthettem az üzletben,
nagyon sok dolgot kipróbálhattam, amiről csak
álmodhat egy gyermek – mesélte lapunknak Juhász Attila, hozzátéve, hogy bízik benne, hogy
a sok évtizedet megélt játékbolt túléli az elkövetkező években is a nagyáruházak térnyerését
és kínálatukkal a jövőben is sok gyermek arcára
tudnak majd mosolyt csalni.

90. születésnaPi köszöntés
Az Ond településrészen élő
Földvári Lajosnét (fotónkon) köszöntötte 90. születésnapja alkalmából, június 4-én Szerencs
Város Önkormányzata. Az ünnepeltnek Dr. Egeli Zsolt alpolgármester gratulált, majd átadta az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot és a város ajándékát.

Erzsike néni életútját Danyi László képviselő, a
településrész tanácsosa méltatta. Elhangzott, hogy
az idős hölgy sok megpróbáltatáson ment keresztül, ennek ellenére szép kort élt meg. Földvári Lajosnét fiatal lányként a Szovjetunióba hurcolták,
ahonnan háromévnyi kényszermunka után térhetett haza. Hosszú dolgos évek állnak mögötte: a
vasútnál és a Szerencsi Csokoládégyárban is sok
esztendőn át dolgozott. Erzsike néni családtagjaival
körülvéve ünnepelte meg a jeles alkalmat.
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AKTUÁLIS – KÖZÉRDEKŰ

endokrinolóGiai szakrendelés indUlt
A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézetben 2016. június 1-jétől új, endokrinológiai szakrendelés indult.
A belső elválasztású mirigyek működési zavarával foglalkozó rendelésen minden hétfőn,
előjegyzés alapján fogadják a pácienseket.
A szakrendelést ellátó Dr. Csóka Miklós Arnold (fotónkon) lapunk tájékoztatására el-

mondta, hogy a rendelés két fő területe a pajzsmirigy betegségekkel valamint a gyermekvállalási nehézséggel küzdő párokra terjed ki. A diagnosztikai lehetőségek közül helyben el tudják
végezni a laborvizsgálatokat és a pajzsmirigy
ultrahang vizsgálatát, a későbbiekben (év végén, vagy a jövő év elején) pedig tervezik a
pajzsmirigy göbök mintavételének és feldolgozásának a helyben történő diagnosztikáját is,

elszállÍtJák a zöldhUlladékot
A Zempléni Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit
Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy 2016. június 1-jétől az
1500 fő lakosságszámot meghaladó települések zöldövezeti, családi házas területein 2 hetente a mellékelt táblázat
szerinti járatnapokon ingyenesen biztosítják az ingatlanoknál keletkezett zöldhulladék elszállítását. A közszolgáltató a zöldhulladék gyűjtést kizárólag a zöldhulladék
keletkezési időszakában, tavasztól-őszig tervezi gyűjteni.
A gyűjtés napja minden esetben megegyezik a kommunális hulladék gyűjtési járatnapjával. Zöldhulladéknak
tekinthető a metszési ág és gally, a hulladékfű, a falevél, melyet a lakosságnak
elkülönítetten kell gyűjtenie. Gallyak,
ágak esetében, amennyiben nem helyezhető zsákba, elfogadott a kötegelt
kihelyezési mód is. A zöldhulladék elszállítása ingyenes, a gyűjtéshez a hulladékgyűjtő zsákot a közszolgáltató díjmentesen biztosítja. A szolgáltató újabb
– második alkalommal 1 darab – gyűjtőzsákot abban az esetben biztosít, ha
a zöldhulladék első elszállítását a lakos
igénybe vette. Amennyiben az elkülönítetten gyűjtött zöldhulladék mellett a
gyűjtőzsákban más típusú hulladék is
található, a zsák elszállítását a közszolgáltató megtagadja.

így az izotópvizsgálat maradna az egyetlen, ami miatt
Miskolcra kellene beutaznia a
helyi lakosoknak. A szülésznőgyógyász,
endokrinológus
szakorvos hozzátette: a meddőségi kivizsgálás során elvégzik a hormonális
ok feltérképezését, ciklusmonitorizálás történik,
illetve diagnosztizálják a női meddőséget okozó
egyéb problémákat is, mint amilyen pl. a cukorbetegség, valamint terápiás javaslatot is adnak
az ilyen okú meddőségben szenvedőknek.
A rendelés keretében fogadják az agyalapi mirigy, mellékpajzsmirigy, illetve mellékvese betegeket is. A 14 év alatti páciensek vizsgálatára
(gyermekendokrinológia), továbbá a férfi eredetű meddőség kivizsgálására (andrológia)
nincs lehetőség a szerencsi intézményben.

anyakönyvi hÍrek
2016. máJUs 3. – máJUs 10.

Házasságot kötöttek: Gönczi Miklós – Horváth Orsolya, Kovács Norbert – Takács Andrea,
Erdélyi Gábor – Grolmusz Rita, Őri Károly Péter
– Polyák Eszter.
Születtek: Béres Botond, Kundrák Hanna
Olívia, Kisbakonyi Amilla.
Elhaláloztak: Bárány Béláné sz. Bűdi Erzsébet (96 év), Horváth András (67 év), Szecsődi
Károlyné sz. Kovács Ilona (84 év), Veres András
(71 év), Krajnyák Miklósné sz. Farkas Magdolna
(86 év), Lukács József (83 év), Panyik Jánosné
sz. Dorkó Erzsébet (83 év), Szikszai Jánosné sz.
Cseppely Erzsébet (86 év).

nyári diákmUnka ProGram
Az előző években a Nemzetgazdasági Minisztérium által indított „Nyári diákmunka” program
a 2016. évben ismételten meghirdetésre kerül,
hogy elősegítse a fiatalok munkához jutását és
ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzést is biztosítsa. A projekt ezen felül
lehetőséget nyújt az önkormányzatoknak és az
önkormányzati fenntartású intézményeknek a
nyári szabadságolási időszakban jelentkező, kisegítő munkaerő-igény kielégítésére is. A program célcsoportjába nappali tagozaton tanuló
diákok tartoznak, akik a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befeje-

zésekor sem töltik be a 25. életévüket, valamint
közvetítést kérőként nyilvántartásba vételüket
kérték, és foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. A járási
hivatal foglalkoztatási osztálya a projekt keretében általános és a helyi sajátosságokra is kitérő
munkaerő-piaci információt nyújt a fiataloknak,
majd a beérkezett munkaerőigények alapján, az
esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével munkaközvetítést végez a legoptimálisabb
elhelyezés érdekében.
A program által legfeljebb 2 hónap időtartamra,
maximum napi 6 órás foglalkoztatás támogatható.

Napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan
csökken. A projekt 2016. június 20. – augusztus
31-ig tart. A program keretében kötelezettséget
vállalni csak a megjelölt időtartamban kezdődő és
befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet.
A támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap foglalkoztatási alaprész 2016. évi központi
kerete terhére, 1,9 milliárd Ft összköltséggel.
Részletes tájékoztatás a szerencsi polgármesteri
hivatal humánpolitikai osztályán kérhető, vagy a
www. szerencs.hu honlapon olvasható.

SZABADIDŐ-ÉLETMÓD

eGészséGünkért
A hárs, ez a mindenki által ismert és kedvelt gyógynövény
mindenütt nagy tiszteletnek
örvend szerteágazó gyógyhatásai miatt. Leggyakrabban nagy
forgalmú utak mellett találhatjuk,
ami azért szomorú, mert ez e terület gyógynövénygyűjtésre alkalmatlan. Aki ismer szennyezetlen helyen lévő hársfát, ne restellje rászánni az
időt, most gyűjtse be téli készletét, mert az influenzás, meghűléses időszakban aranyat ér
majd! Három hársfajta van: a kis- és nagylevelű
hárs levelei mindkét oldalukon élénk zöldek, kinyílt virágaikat gyűjtjük a falevelekkel együtt; az
ezüsthárs leveleinek fonákja fehéres színű, ez a
növény gyógyászati célra nem alkalmas. A begyűjtött virágzatot sötét helyen alaposan szárítsuk meg, és lehetőleg egy év alatt használjuk fel.
Teája forrázással készül, magában is jó hatású,
de jól kombinálható egyéb, elsősorban a légutakra ható növényekkel. Influenza, láz esetén bodzavirággal keverve, mézzel ízesítve használjuk.

SZERENCSI
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a hét GyóGynövénye: a hársFa
Ha hamar lábra akarunk állni, szűrjünk a keverékből fürdővizünkbe is, remek immunerősítő, izzasztó hatású. Torok- és mandulagyulladás esetén kakukkfűvel, útifűvel társíthatjuk. Vízhajtó
hatású, vesemedence- és húgyhólyaggyulladásnál a szokásosnál nagyobb mennyiségű folyadékkal készítjük. Fénytelen haj, töredezett hajvégek
ápolására hajöblítőként alkalmazzuk. Középfülgyulladás, arcüreggyulladás gyógyítására gőzölést alkalmazhatunk, hársfavirág, kamilla, borsmenta, kakukkfű keverékével. Izomfájdalom, isiász enyhíthető vele ülőfürdő, vagy borogatás formájában. Bár teája jóízű, mindennapi élvezeti
teának nem alkalmas. Esetleges vérnyomásemelő, szívet terhelő hatása miatt csak kúraszerűen
fogyasszuk, 7-10 nap után ajánlatos néhány nap
szünetet tartani. Az adagolás szabályainak betartásával egészséges embernél egyáltalán nem
okoz panaszt, ezért a téli meghűléses időszakban
jusson eszünkbe, hogy nemcsak fűben, de fában
is orvosság van!
Vitelki László, Szerencsi Gyógynövénybolt

Játék
Játék
Legutóbbi játékunk helyes megfejtése: a
bodza a mérgező gyalogbodzával téveszthető össze. A helyes választ beküldők közül Tóthné Demeter Gizella,
3900 Szerencs, Petrikovits L. u. 60.
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: Melyik hárs nem alkalmas gyógyászati célra? Megfejtéseiket legkésőbb
2016. június 17-éig, 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.

előviGyázatosan a nyári diétával!
A nyár és a jó idő beköszöntével sokan fogyókúrába
kezdenek és próbálnak a
télen felszedett súlyfeleslegtől hirtelen megszabadulni. Váradi Ferencné dietetikus (fotónkon) szerint sok
veszélyt rejt, ha valaki meggondolatlanul és gyorsan kezd el diétázni.
Az emberi szervezetnek szüksége van bizonyos mennyiségű energiára és vannak olyan tápanyagok, vitaminok, amelyek nagyon lényegesek.
–Jó lenne, ha az a mérleg, ami az energia bevitelt
és az energia leadást jelenti a testünkben, egyensúlyban lenne. Ez nem mindig sikerül, ilyenkor növekszik a testsúlyunk, pl. télen, amikor kevesebbet mozgunk. Emiatt mindig úgy megyünk bele
a tavaszi, kora nyári időszakba, hogy van egy pár
kiló súlyfeleslegünk. Ha már így jártunk, akkor az
energia bevitelt kell visszafogni. A nyersanyagok
kiválasztásánál oda kell figyelni arra, hogy a
nyersanyagok zsírszegény részekből tevődjenek
össze. A rejtett zsírtartalom (pl. felvágottakban)
rengeteg kalóriát juttat feleslegesen a szervezetbe mondja – a dietetikus. A testsúlycsökkentő
étrend gerincét a zöldségfélék adják, hiszen rostokat tartalmaznak, telítő értékük magas. Jó, ha
pároljuk, fóliában sütjük, vagy sütőzacskóban készítjük az ételeket, amihez már nem kell külön
zsiradékot adni. Figyeljünk a tálalásra is, tanácsolja a szakember: ha egy kisebb tányérra helyezzük
az ételt, akkor máris úgy érezzük, hogy a szemünkkel is jól lakunk. Megfelelő vízmennyiség

fogyasztása is lényeges, nyári időszakban a 2-2,5,
akár 3 liter mennyiségű folyadék fogyasztása nélkülözhetetlen.
Ha valaki most szeretne fogyni, a dietetikus azt
tanácsolja, hogy a napi kalóriamennyisége 10001200 legyen. Ez az alap minimum, amit el kell fogyasztani. Az ételek energiatartalmának megismerésében a tápanyagtáblázat segíthet. A fogyás érdekében egészítsük ki a táplálkozást
mozgással: sporttal, vagy fizikai tevékenységgel.
Fontos tudni, hogy a drasztikus fogyás veszélyes

a vitamin- és tápanyaghiányok miatt, és táplálkozási zavarok kialakulásához is vezethet. Átgondolatlan fogyókúra esetén a jojó effektussal kell
számolnunk: ha megvonjuk a megfelelő táplálékok bevitelét, hamar sikerélményként élhetjük
meg, hogy leadtunk pár kilót, de a szervezet később úgy reagál erre, hogy habzsol. Az egészséges táplálkozás egész évre érvényes, és ha szeretnénk testsúlyt csökkenteni, az ne csak egy kúra legyen, hanem mindenképpen életmódváltás
– fogalmazta meg Váradi Ferencné.
M. B.

recePtklUb: ezt süsd meG!
Rovatunkban ezúttal Farkas-Földi Tímea osztotta
meg receptjét olvasóinkkal. A wellness-fitness tanácsadó azt vallja, hogy nem létezik olyan étel, amit
ne lehetne egészségesen elkészíteni. A Rákóczi túrós
süteményt teljes kiőrlésű lisztből, bio nádcukorral készítette el.
Tészta: 250 g teljes kiőrlésű liszt, 150 g kókuszolaj (hidegen), 1 egész tojás, édesítő (2 ek. bio nádcukor), 1 teáskanálnyi szódabikarbóna, pici só, fél bio citrom reszelt héja.
Túrós töltelék: 540 g sovány túró, 1 egész tojás, fél bio citrom héja, pici leve, édesítő (3 ek. bio nádcukor), 1 tojásfehérje. A tetejére: 4 tojásfehérje, cukormentes
sárgabaracklekvár. Elkészítése: A tészta összetevőit összegyúrjuk, majd 30 percre hűtőbe tesszük
pihenni. A túrót áttörjük, hozzáadjuk a tojást, ízesítjük reszelt citromhéjjal és a levével, adunk hozzá
édesítőt majd jól összekeverjük. A tojásfehérjét kemény habbá verjük és hozzáadjuk a túrómasszához. A tésztát nyújtjuk, tepsibe tesszük, megszúrjuk villával, majd előmelegített sütőben (180 fokon)
kb. 10-15 percig sütjük. Kivesszük a sütőből a tésztát, majd a túrómasszát rákenjük, visszatesszük
és még 20 percig sütjük. Ha kész, a tetejére a 4 tojásfehérjéből vert habot rákenjük egyenletesen,
végül lekvárt teszünk a habhoz ízlés szerint. Az egészséges Rákóczi túróst bárki fogyaszthatja.
100 g sütemény csak 136 kalóriát, 11,3 g fehérjét, 17,8 g szénhidrátot tartalmaz. Jó étvágyat!
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SZABADIDŐ – HIRDETÉS

ProGramaJánló

• A 87. Ünnepi Könyvhét alkalmából június 13-án író-olvasó
találkozóra várják az érdeklődőket a Rákóczi-vár lovagtermébe.
A 18 órakor kezdődő est vendége Kukorelly Endre, József Attila-díjas
író, költő, újságíró, kritikus. Beszélgetőtársa Zemlényi Attila, a MŰÚT
című Irodalmi, Művészeti és Kritikai folyóirat főszerkesztője lesz.
• Közönségtalálkozóra várják az érdeklődőket június 22-én
18 órától a Rákóczi-vár lovagtermében, Hegyi Barbara: Alkalomadtán c. könyvének bemutatója alkalmából. A Jászai Mari-díjas színművésszel Szűcs Anikó újságíró beszélget. Jegyek elővételben a Galéria
Kávézóban, a városi könyvtárban és a diákhotel recepcióján válthatók.
A könyvhét keretében június 11-ig könyvvásárt tartanak a szerencsi
könyvtárban az állományból kivont könyvekből.

HIRDETÉS

SZERENCSI

Lakossági

tés
apróhirde

INGATLAN

Szerencs csendes környékén a belvároshoz közel, eladó egy folyamatosan
rendben tartott, felújított 3 szoba + nappalis családi ház. Érd.: 20/295-8832. (10)
Szerencs, Kossuth úton kétszobás, felújított társasházi lakás eladó. Érd.:
20/966-9748. (10-11-12)
Szerencs központjában, még is csendes
környezetben eladó 112 m2-es 3 szoba
nappalis családi házam, mely teljesen
felújított, déli fekvésű, parkosított udvarral. Érd.: 30/403-9566. (10-11)
46 m2-es lakás eladó Szerencs központjában, CSOK igénybe vehető. Érd.:
47/363-097. (10)
Szerencsen állomáshoz közel nyolclakásos társasház emeletén, 42 m2-es felújított lakás eladó. 4,5 M Ft-ért. Érd.:
70/227-5343. (10)
Szerencsen csendes környezetben a
Kárpát utcában 70 m2-es (gáz és vegyestüzelésű kazán) 2 szobás családi ház ga-
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rázzsal eladó. Érd.: 30/412-5886. (10)
Eladó Szerencs, Szabadság út 2/c. lépcsőházban 3. emeleti igényesen felújított, modern, fiatalos 2 szobás lakás. Ár
megegyezés alapján. Érd.: 20/986-2968.
(10-11)
Szerencs központjában kiadó bútorozatlan, felújított, gázfűtéses társasházi
lakás. Érd.: 20/494-4590. (10-11)
Igényesen felújított 54 m2-es téglaépítésű gázcírkós, részben bútorozott társasházi lakás , alacsony rezsivel eladó ill.
cserélhető (Szerencs vagy Bekecs) egyszintes kertes házra, értékegyeztetéssel.
Érd.: 70/667-0000. (10-11)

VEGYES

Vásárolok képeslapokat 1800–1945-ig,
képregényeket, fém- és papírpénzeket,
régi könyveket, katonai dolgokat 1800–
1945-ig, hagyatékot, kitüntetéseket
1800–1945-ig. Érd.: 20/366-1399, 47/591410. (10-11)
Bekecs, Szent István út 2 sz. alatt eladó
építési telek, víz, villany, gáz, szennyvíz
csonk a kerítésen belül. Ugyanitt, motorcsónak Jamaha 500kb3 motorral, kőipari
gépek eladók. Érd.: 20/974-1707.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik

Zemlényi Zoltán

temetésén részt vettek, részvétüket nyilvánították,
osztoztak mérhetetlen fájdalmunkban.
A Gyászoló család

16 SZERENCSI

hírek

AKTUÁLIS

táJFöldraJzi konFerencia
A 13. Országos Tájföldrajzi Konferenciát rendezték meg május 27-én a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. A szerencsi középiskolában megtartott rendezvény témája ezúttal a Kárpát-medence egyházföldrajza volt.
A konferencián nemzetközi és országos hírű tudósok,
neves geográfusok, a társtudományok professzorai tartottak előadásokat. A témák sorában szerepelt többek
között Tokaj-Hegyalja és a Kárpát-medence történeti
vallásföldrajza, valamint a Zempléni-hegység és környéke kolostorainak gazdálkodása, víz- és tájépítő tevékenysége is. Az esemény keretében felavatták a gimnázium hittantermét (cikkünk a 8 oldalon).

mozGáskorlátozottak küldöttGyűlése
Éves küldött közgyűlését tartotta a
Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak
és Fogyatékkal Élők Egyesülete május
30-án a Rákóczi-várban. A tanácskozás
keretében elsőként a civil szervezet
2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló került napirendre.

A gazdasági vezető és titkár, Kádas Istvánné
(fotónkon) ismertette, hogy a 2015 évi nyitó
pénzkészletük tagdíjakból, támogatásokból, szja
felajánlásokból, önkormányzati pályázati forrásból, és a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ) pályázatából származott. Bevételeik csökkentek, ugyanakkor a kiadásaikból is lefaragtak a tavalyi év folyamán.
Mint elhangzott: ha az előző évet nem terhelte
volna az akkreditációs eljárás 200 ezer forintos
díja, pozitív lenne a mérleg. Egyesületük önkéntes munkatársakkal a tavalyi évben is megoldotta a folyamatos működést és sikeresen el tudta
kezdeni a 2016-os gazdasági évet. Koroknay
Károly egyesületi elnök (fotónkon) hozzátette,
hogy bár mínusz szaldós a tavalyi költségvetés,
a tartalékhoz nem nyúltak. Munkájukat nehezíti,
hogy önkénteseiknek csak minimális költségtérítést tudnak adni, bizonyos kiadásokat saját
pénztárcájukból állnak. A küldöttgyűlésen elfo-

gadták a tavalyi esztendő közhasznúsági jelentését, melynek részeként Koroknay Károly elmondta, hogy a nyilvántartott taglétszámuk tavaly év végén – 32 települést érintően – 2874
aktív fő volt, az egyesület tagsága folyamatosan
csökken, a tagdíjfizetési hajlandóság rossz. 2015
novemberében tisztújítás történt az egyesületnél,
ezt az évet már megújult vezetőséggel kezdték.
Megalapították a MEOSZ-on belül a hemofíliások
országos betegcsoportját és elkészült az egyesület esélyegyenlőségi programja. Segítettek lakás-átalakítási támogatás igénylésénél, segédeszköz beszerzésnél, gépjárműszerzési, valamint fogyatékossági támogatás ügyintézésénél,
méltányossági nyugdíjkérelem intézésénél. Sokféle problémával keresik meg az egyesületet,

amit hatékonyan kezelnek. Az egyesületnek ez
évtől két fő küldötte van a MEOSZ-ban. Az egyesület klubja számos foglalkozással igyekszik a
kulturális és sportigényeket kielégíteni. Az ülésen
sor került az idei év költségvetésének és feladatainak elfogadására is. A 2016. évi büdzsé tervezete minimális bevételek és a működéshez szükséges minimális kiadások figyelembe vételével
készült. Ha az egyesület akkreditációja megtörténik, 2017-ben olyan mozgáskorlátozott munkatársakat kapnak, akiket a munkaügyi központ
támogat, így lélegzetvételhez juthat a civil szervezet. A küldöttgyűlésen megjelentek megismerhették a 2016-os évre tervezett kulturális rendezvényeket, valamint elmondhatták észrevételeiket, javaslataikat is.

ülésezett az ivóvÍzkezelési társUlás
A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás május
31-én tartotta soron következő ülését a Rákóczi-vár lovagtermében.
Az első napirend keretében Dr. Egeli Zsolt tartott tájékoztatót a
2016. évi munkatervről, amit a társult települések képviseletében
megjelentek egyhangúlag
támogattak. Ezt követően Kiss
Attila projektvezető (fotónkon) számolt be a
2015. évi költségvetés módosításáról. Mint
mondta: az elmúlt évi eredeti és a most előterjesztett módosítást, valamint a zárszámadást
összehasonlítva látható, hogy csökkentek a bevételek és a kiadások is. Az elmúlt év nyarán
ugyanis az ivóvizes projekt el lett szakaszolva

kb. 870 millió forint értékben a Környezet és
Energia Operatív Programból (KEOP) a Környezeti és Energetikai Hatékonysági Operatív Program (KEHOP) fejlesztési időszakra (2014-2021).
A Társulás elfogadta a tavalyi év költségvetésének a módosítását, valamint a 2015. évi beszámolót is jóváhagyták. Az idei költségvetést
899 millió forint összegben fogadták el. Napirendre került a 2016. évi Közbeszerzési Terv elfogadása is, melyhez kapcsolódóan Kiss Attila
tájékoztatott, hogy szivárgás vizsgáló kocsit, illetve aggregátorokat terveznek beszerezni.
Az ülés zárásaként a 2015-2016. évi eseményekről és a KEHOP támogatási igények benyújtásáról számolt be a projektvezető.
M. B.
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éremeső az Úszóversenyen
Tizenegyedik alkalommal rendezték meg május 28-án a Szerencs Kupa Úszóversenyt a városi tanuszodában.
A megmérettetésen közel 120-an vettek részt a 7-17 évesek korosztályából. Az indulók 100 méteres vegyes-, gyors-, mell- és hátúszás kategóriákban versengtek. A szerencsi úszószakosztály 40 fővel képviseltette
magát. A fiatalok 12 arany, 12 ezüst, és 6 bronzérmet szereztek, ezzel a
teljesítményükkel az éremtáblázat második helyére kerültek.
Eredmények: Majoros Réka: 4 arany (4×50 m gyorsváltó, 100 m gyors,
100 m hát, 100 m vegyes), Váczi Kira: 1 arany (4×50 m gyorsváltó), 3 ezüst
(100 m gyors, 100 m hát, 100 m vegyes), Képes Panna: 1 arany (4×50 m
gyorsváltó), 2 ezüst (100 m gyors, 100 m mell), Pálinkás Petra: 2 arany
(4×50 m gyorsváltó, 100 m mell), Varga Petra: 1 ezüst (100 m hát), 1 bronz
(100 m gyors), Lukács Zsófia: 1 arany (50 m hát), Hubay Hanna: 1 bronz
(50 m hát), Farmosi Zsombor: 4 arany (4×50 m gyorsváltó, 100 m gyors,
100 m hát, 100 m vegyes), Szemán Gábor: 1 arany (4×50 m gyorsváltó),
1 ezüst (100 m mell), Szemán Balázs: 1 arany (4×50 m gyorsváltó), Ficsor
Márk: 1 arany (4×50 m gyorsváltó), Gál Olivér: 2 ezüst (4×50 m gyorsváltó,
50 m mell), 1 bronz (100 m gyors), Fige Bálint: 5 ezüst (4×50 m gyorsváltó,
100 m gyors, 100 m hát, 100 m mell, 100 m vegyes), Koromházi Máté:

1 ezüst (4×50 m gyorsváltó), Prill Gábor: 1 ezüst (4×50 m gyorsváltó), Szabó Bence: 1 bronz (50 m gyors), Lénárt Zétény: 1 bronz (50 m hát).

FUtás a békéért

birkózó Gála bekecsen

Az európai országokat összekötő Peace Run váltófutáshoz
hazánk az idén 19. alkalommal csatlakozott. A Békefutás
váltója június 3-án Szerencsre érkezett. A Sri Chinmoy ötletén alapuló megmozdulás célja, hogy a sport összekovácsoló ereje által fejlessze az egyének, közösségek és nemzetek
közötti békét és barátságot.

Első alkalommal tartották meg a birkózó gálát május 27-én
a bekecsi sportcsarnokban.

A szerencsi úszócsapat egy része: Hátsó sor balról: Pálinkás Petra, Farmosi Zsombor, Szemán Gábor, Szemán Balázs. Középső sor: Prill Hanna,
Prill Gábor, Váczi Kira, Képes Panna, Fige Bálint. Első sor: Kék Zsolt, Nikházi Richárd.

A 37-es főúton érkező sportolókat a település táblájánál a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola futócsapata fogadta (fotónkon), majd csatlakozott
a futókhoz a Napsugár óvoda és a Bolyai János Katolikus Általános Iskola
gárdája is, hogy a békefáklyát magasba emelve elkísérjék őket útjuk szerencsi szakaszán. A helyiekkel kiegészült futócsapat a Rákóczi iskolánál
tartott pihenőt, ahol a Peace Run futás szellemiségéről hallhatott lelkesítő
gondolatokat a diáksereg. A nemzetközi csapat tiszteletére a művészeti
iskola diákjai néptánc produkciót adtak elő. A nemzetközi váltó ezt követően tovább folytatta útját, hogy futásával a reményt, a barátságot és
az örömöt hirdesse.
A megnyitón Volczné Simka Marianna, a II. Rákóczi Ferenc Informatika és
Matematika Tagozatos Általános Iskola igazgatója köszönetet mondott Sárossy Ferenc vállalkozónak, aki segített a Bekecsi Birkózó Club Egyesületének
megalapításában. Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő megnyitó beszédében a sport fontosságára hívta fel a figyelmet. Az általános iskola tanulóinak műsora után Deák-Bárdos Mihály, Európa-bajnok magyar birkózó
tartott bemutatót a gyerekek közreműködésével.

helyesbÍtés

Május 27-ei lapszámunkban tévesen közöltük a május 21-22-én
Szerencsen megrendezett WPC Erőemelő, Fekvenyomó és Felhúzó
Magyar Bajnokság eredményeit. Az erőemelés abszolút magyar bajnoka Fazekas János 790,5 kg összetettel, 87 kg-os testsúllyal. A fekvenyomás abszolút magyar bajnoka 140 kg-os kategóriában Béres
Sándor, 280 kg-os teljesítménnyel.
A teljes eredménylista a www.powerlifting.hu oldalon olvasható.
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keresztreJtvény

A 2016. május 27-i rejtvényünk helyes megfejtése: Istentől való az akarat, mely újra építi
a falakat. A helyes megfejtést beküldők közül Merczi Gyula, 3900 Szerencs, Magyar
út 31. szám alatti olvasónk 2 főre szóló belépőjegyet nyert a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba. A nyeremény átvehető a Szerencsi Hírek szerkesztőségében. A június 10-ei
helyes megfejtést legkésőbb 2016. június 17-éig 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.

VÍZSZINTES: 1. Fecske Csaba egyik verséből idézünk
(első rész). 11. Beleegyező, helyeslő válasz. 12. „A” keblek!
13. Gázlómadár. 14. Az áll alatti zsírpárna. 15. Ülnök szélei
nélkül! 16. Antik római pénz. 17. Semmikor. 18. A kukoricaszem tartalékfehérjéje. 19. Hegység Németországban.
20. Vívók küzdőtere. 21. Talján. 23. Szaglószerv. 24. Japán
és belga autók jelzése. 26. Kassák egyik lapja volt. 27. Az
abc utolsó betűje kiejtve. 28. Seat modell. 30. Szótlanul elgondolkozó. 32. …er- nó: négyes találat a lottón (régies)!
33. …rium: az ókori államkincstár neve. 34. A szoftverfejlesztésben használt strukturált elemzés és tervezés technológia rövidítése. 35. Duplán: hazai város! 36. Érlel közepe!
37. Az egyik szülő. 38. Az információ egysége. 39. Magasabbak, mélyebbek; latinul. 41. Dorka kutyusa.
FÜGGŐLEGES: 1. Mulatság. 2. Perzselés, izzó anyag
okozta folt, seb. 3. Iratkapocs. 4. Tunézia autójele. 5. Ország
Ázsiában. 6. Kávéház volt Budapesten (ott, ahol a hatos
megáll). 7. Nemzetközi Együttműködési Alap rövidítése.
8. Római 1050-es. 9. Megfigyeléssel, utánzással megtanul.
10. Fejlődése tetőpontja. 14. Erősen megvastagodott tengelyű füzérvirágzat. 17. Csemege-szőlő fajta. 18. Járványok
terjedésének megakadályozására tett intézkedés. 19. Hektár rövidítése. 20. A Szovjetunió vezető napilapja volt.
22. Meghatározott alakú vékony lemez. 25. Kékes piros bogyójú magyar szőlőfajta. 29. Párt! 31. Testben-lélekben kifejlett. 32. Letétbe helyezett pénzösszeg használatáért fizetendő díj. 33. A versidézet második, befejező része.
34. Leszármazott, ivadék. 35. Rövid és hosszú morzejel.
37. Mangalicatenyésztők Országos Egyesülete rövidítése.
38. Kifutófiú. 40. Irídium vegyjele. 41. Hangtalan tanú!

horoszkóP június 10-24.
kos: iii. 21. – iv. 20.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

Végre úgy tűnik, kedvező változásokra számíthat. Most talán nemcsak a szerencse
áll Ön mellé, hanem a saját akarata is. Ezúttal
semmi nem jelent megterhelést az Önök számára.

Túlzott energiák kezdenek működni
Önben. Vigyázzon, mert ilyenkor szokott túllőni
a célon. Eljött az ideje annak is, hogy változtasson egy kicsit a küllemén, vagy átalakítsa otthonát.

Külföldi kapcsolatait most remekül kihasználhatja, hogy feljebb lépjen a ranglétrán.
Igyekezete nem marad elismerések nélkül. Családját se hanyagolja el a munkával teli hétköznapokon.

Kisebb akadályokra kell, hogy felkészüljön élete különböző területein. Most
nem lesz képes olyan teljesítményekre, mint ezt
az időszakot megelőzően. Mindezek ellenére a
szerelemre kedvező a terminus.

Most nem kell aggodalmaskodnia az
egészsége miatt, azzal minden rendben.
A kellemetlen hírekkel ne törődjön, koncentráljon a szeretteire, családjára. Pénzügyekben reálisan gondolkodjon.

A Bak-szülöttek fellélegezhetnek az
előző időszak erőpróbái után. A pihenés
egyik formája az utazás, szánja rá magát és
mozduljon ki. Egészsége védelmében szánjon
időt a mozgásra, sportra is.

Készüljenek fel egy komoly problémára, melyet családi, rokoni viták és
nézeteltérések jelezhetnek előre. Tetteikre,
döntéseikre és az egészségükre fordítsanak
nagyobb figyelmet, különösen fontos a folyadékbevitel.

Ön most optimista, energikus, testileg
és lelkileg remek formában van. Ez a ciklus mind a magánéletében, mind szakmai téren
ígéretesnek látszik. Az egészségére, a pihenésre
fordítson nagyobb figyelmet, hallgasson a párjára, főleg egészségügyi téren.

Az egészségükben beállhat némi
üzemzavar. Ajánlatos a konfliktusokat elkerülni. Kikapcsolódásként keressen egy jó edzőtermet, merüljön el egy jó könyvben vagy nézzen
meg egy érdekes filmet baráti társaságban. Az
ilyen percek hatványozottan megtérülnek.

Rossz kedvét átviszi a környezetére is.
Néha kicsit szeszélyes, kicsit túlérzékeny
és a hangulatváltozásai gyakran elragadják. Erre
az időszakra ne tervezzen semmi komolyat, csak
a legszükségesebb ügyeit, dolgait intézze el.
Ügyeljen az érzelmi viharokra!

Kissé zavaros ez az időszak a Skorpiószülöttek számára. Összeférhetetlenséget szülő indulatok jellemzik, melyeket elsősorban a környezete szenved meg. Pénzügyekben
azonban szerencsés, ne feledje, aki mer, az nyer.
Helyezze a hangsúlyt a kommunikációra.

Élete fordulóponthoz érkezhet a magánéletében, Önön múlik, hogy jó, vagy
rossz irányt vesz az élete. Érdemes visszavennie
a tempóból, fontos, hogy kerülje az idegeskedést és kapkodást. Hallgasson a megérzéseire,
az álmok segíthetnek.

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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