KÖLTSÉGVETÉS
2018
A 2018-as költségvetésről
tartott tájékoztatót Koncz
Ferenc polgármester. A városvezető úgy fogalmazott,
hogy a jövő évi költségvetést a kiszámíthatóság, a
biztonság és a fejlődés jellemzi. Cikkünk a 3. oldalon.
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TÁBOROK
VÁRJÁK
A GYEREKEKET
Véget ért az idei tanév. Az
iskolákban ezen az éven is
rengeteg programot szerveztek a diákoknak, de a
nyári szünetben is várják a
táborozni vágyó gyerekeket.
Cikkünk az 5. oldalon.
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GYERmEKnAp Az EGÉSzSÉGES
TÁpLÁLKOzÁS JEGYÉBEn
Május 28-án vasárnap délelőtt a Gyere- Gyermekek Egészsége program
keretében gyermeknapot tartottak a várkertben. Az eseményen Koncz
Ferenc polgármester és Kubányi Jolán a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetségének elnöke köszöntötte a megjelenteket. A dietetikus elmondta, hogy az egészséges táplálkozás több szempontból is nagyon
lényeges. – A legfontosabb cél az, hogy a krónikus betegségeket megpróbáljuk elkerülni. A gyerekeknél ez hatványozottabban fontos, hiszen egészen pici kortól kezdve a fejlődést nagymértékben befolyásolja, illetve azt hogy milyen betegségek alakulnak ki:
anyagcsere betegségek, szív-érrendszeri betegségek, amelyeknek a hátterében a nem megfelelő táplálkozás állhat
– mondta el lapunknak Kubányi Jolán. A nap folyamán fellépett a Napsugár Óvoda Gézengúz csoportja, a Gyárkerti
Óvoda Katica csoportja, valamint
a Bolyai János Katolikus Általános Iskola énekkara és mazsorett
csoportja. A gyerekek együtt
táncolhattak Molnár Andreával,
majd a nap zárásaként Kocsis
Tibor (fotónkon) adott koncertet.
A Szerencsi Hírek az egészséges
táplálkozás fontosságáról is kérdezte az énekest. – Oda kell figyelnem a táplálkozásra, mert
hajlamos vagyok arra, hogy meg-

egyek mindent, ami finom. A cukrot például, amennyire lehet, kiiktattam
az életemből, keveset fogyasztok belőle. Fehérjedús a táplálkozásom és
elég sok, rostban gazdag ételt fogyasztok. Alapvetően húsevő vagyok, azt
nem tudnám magamtól megvonni, tehát ezek a fogások előtérben vannak
az étrendemben. Összességében a sporttal összehangolva próbálok az
étkezésre odafigyelni. Szerintem az egészséges táplálkozás legfontosabb
eleme, hogy mindent meg lehet enni, akár nagyobb mennyiséget is, csak
azt ellensúlyozzuk megfelelő testmozgással – mondta Kocsis Tibor. A
résztvevők a felállított sátrakban egészséges ételeket kóstolhattak meg
és táplálkozási tanácsokat is kaphattak. A szórakoztató programok között
lufi hajtogatás, arcfestés és ugrálóvár is szerepelt.
M. B.

A hőSÖKRE EmLÉKEzTEK
Május utolsó vasárnapján tartják a magyar
hősök ünnepét azoknak a katonáknak és civileknek emléket állítva, akik vérüket adták a
hazáért. Szerencsen május 26-án emlékeztek

meg az elesettekről az I. és II. világháborús
emlékműnél. Az eseményen Koncz Ferenc polgármester beszédében kiemelte, hogy a történelem során sokszor erőszakos módon próbáltak meg elfeledtetni minden olyan emléket, amire kötelességünk emlékezni. – Hiszen
aki nem ismeri a múltját, annak bizonytalan
a jövője is – fogalmazott a városvezető. Ezt
követően a történelmi egyházak képviselői
mondtak imát, végül Szerencs város intézményeinek képviselői helyeztek el koszorúkat. A
délután folyamán az ondi ravatalozónál folytatódott a megemlékezés, ahol Dr. Egeli Zsolt
alpolgármester osztotta meg gondolatait.
Többek között arról szólt, hogy a magyarság
hosszú, nehéz történelme során számtalan
hazafi harcolt az országért és tetteik nagyban
hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt a magyar nemzet és a magyar állam. A megemlékezésen közreműködött a Hegyalja Pedagógus Kórus.
V. E. A.

TESTÜnK A CSODA
Interaktív kiállítás és játszóház nyílt
„Testünk a Csoda” címmel a Szerencsi
Turisztikai Központban. A játékos tudomány kiállítást június 7-ig tekinthették meg az érdeklődők városunkban.
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A 2018-AS KÖLTSÉGVETÉS
A munKÁBóL ÉLőK KÖLTSÉGVETÉSE
A 2018-as költségvetésről tartott tájékoztatót Koncz Ferenc polgármester
május 26-án a Rákóczi-vár lovagtermében. A városvezető úgy fogalmazott,
hogy ez a költségvetés minden magyar
ember számára megteremti annak a lehetőségét, hogy egyet előre léphessen
a saját életében.
A költségvetés négy fő részből áll: munka világából, a családtámogatásokból, a mindennapi biztonság és a gazdasági növekedés témaköréből.
A munka világáról szólva elhangzott, hogy a cél
a teljes foglalkoztatás. – Azt kívántuk 2010-ben,
hogy a munka fölváltsa a segélyt. Azt mondhatjuk el, hogy 2010-hez képest már több mint 700
ezerrel többen dolgoznak, ebből az emberek nagyobb része piaci állásban dolgozik. A Kormányzat tovább csökkenti a munkát terhelő adókat, a
teljes foglalkoztatáshoz való minél közelebb kerülés érdekében – mondta a polgármester, aki
hozzátette, hogy 2018-ban a munkanélküliségi
ráta 4%-ra csökkenhet, és jövőre is lesz közmunkaprogram. – Szeretnénk továbbra is munkahelyteremtő intézkedéseket folytatni. Ennek egyik lépése, hogy Szerencs városa a pályázatokból körülbelül 1 milliárd forinttal iparfejlesztési beruházásokat fog végrehajtani a következő időben. A
munkahelyteremtés mellett azt is fontosnak tartjuk, hogy minden magyar embernek megérje
dolgozni – mondta.
2018-ban is folytatódnak a béremelési programok a közszférában. A piaci szférában a munkát
terhelő adók újabb csökkentése teszi lehetővé a
bérek további növekedését, folytatódik a minimálbér-emelés, az idei 15% után 2018-ban további 8%-kal nő a minimálbér. A szakmunkás minimálbér az idei 25% után 2018-ban újabb 12%-kal
növekszik.
2018-ban tovább nő a kétgyermekesek családi
adókedvezménye, és az eddiginél nagyobb nyugdíjemelés lehet, valamint a jó gazdasági növekedésnek köszönhetően nyugdíjprémium is várható. – Jövőre is lesz az első házasok adókedvezménye, valamint otthonteremtésre még több forrás, 226 milliárd forint áll majd rendelkezésre. Szerencsen is fontosnak tartjuk az otthonteremtést,
ezért ingyen építési telket adunk az erre vállalkozó szerencsi fiataloknak. A családok gazdálkodását ezentúl 2018-ban újabb adócsökkentések
is segítik – hangzott el.
Az ifjúság nagyon fontos a Kormány számára.
2018-tól ingyenes lesz az első sikeres nyelvvizsga
és az első emelt szintű, - most még térítésköteles
- idegen nyelven tett érettségi vizsga megszerzése is ingyenes lesz. Továbbá a fiatalok első vezetői engedélyének megszerzéséért sem kell

majd fizetni. A háromgyerekes és a rászoruló családoknak ingyen tankönyv, ingyen iskolai étkezés,
nyári gyermekétkeztetés jár.
A biztonság kérdéskörét érintve Koncz Ferenc
elmondta, hogy Magyarország számára többletfeladatokat jelent az ellenőrizetlen migrációs,
vallási alapú terrorizmus, amire oda kell figyelnünk a jövőben. – Vallási indíttatás áll a háttérben szinte mindig és ez a vallási indíttatás so-

sem keresztény, ez egyértelmű. Ez már népvándorlás. A probléma az, hogy ellenőrizetlen népvándorlást kívánnak ránk erőltetni és ez az embercsempészeknek óriási üzlet – mondta a polgármester. A Kormány a 2018-as költségvetésben megfelelő pénzügyi hátteret biztosít a határok védelmében, ez az illegális bevándorlás
elleni fellépés leghatékonyabb eszköze. A rendvédelem és a közbiztonság megerősítésére 83
milliárd forinttal több pénz jut, összesen 514
milliárd forint.
A 2018-as költségvetés legfontosabb erőssége,
hogy 2017-hez viszonyítva 102 milliárddal több
jut egészségügyre és 80 milliárd forinttal több
oktatásra. Az otthonteremtési programra 15 milliárd forinttal jut több pénz, összesen 226 milliárd,
ez 7%-os növekedés. Nyugdíjakra, családtámogatásra, szociális területre 287 milliárd forinttal,
gazdasági fejlesztésre 205 milliárd forinttal, útfelújításokra 30 milliárddal jut több – tájékoztatott
Koncz Ferenc.
A jövő évi költségvetés az előző évekhez hasonlóan kiszámíthatóság, biztonság és a fejlődés
költségvetése, amely az átlagemberek a kisvállalkozók, családok és a nyugdíjasok érdekeit helyezi előtérbe – hangsúlyozta a polgármester.

EGYÜTTműKÖDÉS
A FOGLALKOzTATÁSi pAKTummAL
Onga és térsége helyi foglalkoztatási paktum ünnepélyes aláírására került sor
június 2-án. Az eseményen
közel 20 civil szervezet és
21 önkormányzat – köztük
Szerencs – valamint a megyei kormányhivatalok képviselői írták alá az együttműködést. A program célja
a munkaerőhiány, illetve a
munkanélküliség csökkentése a térségben. A pályázat során közel 5.4 milliárd
forint áll rendelkezésre a
különböző képzések, és
foglalkoztatási programok
megvalósítására, ami a munkáltatók bevonásával történik annak érdekében, hogy a kereslet és a
kínálat találkozzon. Szerencs képviseletében Dr. Egeli Zsolt alpolgármester írta alá a megállapodást.
– Halmozottan hátrányos térségben élünk, tehát Szerencs és környéke az országos mutatókat tekintve a foglalkoztatottság és a munkanélküliség szempontjából az országos átlag fölött teljesít,
ezért ennek az Európai Uniós programnak az a feladata, hogy a hároméves működése alatt, konkrétan meghatározott minimum számmal visszavezesse az embereket a munkaerő piacra – mondta
el érdeklődésünkre Dr. Egeli Zsolt. Az irányítócsoport elnökének Koncz Ferencet, Szerencs város
polgármesterét választották meg.
V. E. A.

4

SZERENCSI

hírek

AKTUÁLIS

„mAGYAR Az, AKinEK FÁJ TRiAnOn!”
A Magyar Kormány 2010-ben június 4ét a Nemzeti Összetartozás Napjává
nyilvánította azon szomorú esemény
kapcsán, hogy 1920. június 4-én az I.
Világháborúban nyertes hatalmak
szétszakították országunkat a „Trianoni Békeszerződés” aláírásával.
Szerencsen az Országzászló Emlékmű előtt tartottak megemlékezést az évforduló alkalmából.
Koncz Ferenc polgármester beszédében megjegyezte, annak az országvezetésnek, amely a
parlamenti döntést meghozta a Nemzeti Összetartozás Napjának megvalósításáról, maga is
tagja volt, és el kell mondania, nagy volt az
egyetértés a kérdésben a pártok között, mint
ahogy a közéletben is. – Az egyetértés annak
az igazságtalanságnak a következménye volt,
amely példátlanként jellemezhető a világtörténelmet illetően. Trianon tette a legnagyobb tragédia hazánkat tekintve. A magyarok fájdalma
minden éven felszínre tör a Csíksomlyói Búcsú
helyszínén, így volt ez az idei esztendőben is, a
Trianont el nem fogadó gondolat részét képezte
az erdélyi eseménynek. Emlékeznünk kell, szólnunk kell az igazságtalanságról, és fontos megjegyezni, hogy az akkori Magyarország képes

volt újrakezdeni – hangsúlyozta Koncz Ferenc.
– Képes volt hazánk újra felállni, nem merültünk
el a búsongásban, építkezésbe kezdtünk. Felmenőink azzal foglalkoztak akkor, miként lehet
helyreállítani a kezétől-lábától, érzékszerveitől
megfosztott országunkat. A gyógyítás sikerült
annak ellenére, hogy a magyarok lélekben is
megrokkantak. A magam részéről mindenkit arra biztatok, tanuljunk a Trianon utáni történésekből, lássuk be, hogy ez a nemzet számosságában, kicsinysége ellenére is hatalmas dolgok-

VÁROShÁzi nApLó
Testületi ülést tartottak Szerencs város képviselői május 25-én csütörtökön. A testületet Vereczkei Csaba a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei rendőr
főkapitány és Keresztesi János a szerencsi rendőrkapitány tájékoztatta a
helyi rendőrség éves munkájáról. Elhangzott, hogy tavaly volt a legalacsonyabb a bűncselekmények száma az elmúlt 7 évhez képest, ami nagyban
köszönhető a folyamatos rendőri jelenlétnek és az új kamerarendszernek.
Keresztesi János kitért arra, hogy a kapitányságon is történtek fejlesztések.
Az elmúlt évben sikerült 8 db új irodahelyiséget kialakítaniuk és további
tervek között szerepel a nyílászárók és az elektronikai rendszer korszerűsítése is. Ezután Takács M. István a Szerencsi Városüzemeltető Non- Profit
Kft. igazgatója számolt be az elmúlt év fejlesztéseiről. Többek között elhangzott, hogy többmilliós nagyságrendű beruházások és fejlesztések valósultak meg a városban az elmúlt évben, mint például a világítás korszerűsítése a városi tanuszodában, vagy éppen egy új modern konyha kialakítása az idősek otthonában. A május 25-ei testületi ülés teljes anyagát
megtekinthetik a Szerencsi Hírek Youtube oldalán.
N. I.

ra képes. Most sincs egyszerű helyzet a világban, vannak olyan események, folyamatok,
amelyekkel szemben országunk, ez a kicsiny
nép egyértelműen szembe helyezkedett, mert
meg vagyunk győződve arról, hogy ha Európában, és itt vertünk gyökeret, akkor kötelességünk Európát védenünk! Magyarország most is
Európát védi, ez a dolgunk, a Jóisten ezt szabta
ki ránk, feladataink vannak ebben a hazában –
zárta gondolatait Koncz Ferenc polgármester a
Nemzeti Összetartozás Napján.
SfL

JAVuLT Az iVóVíz minőSÉGE
Az EnCSi TÉRSÉGBEn

Javult az ivóvíz minősége az encsi térségben köszönhetően azoknak a
megyei fejlesztéseknek, melyek ezt a régiót is érintették. A modernizálás
összesen 78 települést érintett a megyében, aminek az egyik alprojektje
az encsi kistérség volt. Az érintett 17 településen összesen mintegy
20 km összekötő vízvezetéket építettek meg, több km elöregedett vízvezeték rendszert pedig kicseréltek. A május 22-én tartott sajtótájékoztatót már az új víztisztító üzemben tartották meg. Itt korszerű gépek segítségével fertőtlenítik és tisztítják a lakosság ivóvízét. Ezek a gépek a
mangánt 98%-ban, a vasat és az ammóniát pedig 100%-ban képesek
kiszűrni. Többek között új víztározókat is építettek, a meglévőkben pedig
felújításokat végeztek el. A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a próbaüzem alatt a rendszer jól teljesített így a beruházás nagyban javítja majd
az itt élők életminőségét.
N. I.
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nYÁRi SzÜnETBEn iS SOK
pROGRAm VÁRJA A GYEREKEKET
Véget ért az idei tanév. Az iskolákban
ezen az éven is rengeteg programot
szerveztek a diákoknak, de a nyári szünetben is várják a táborozni vágyó
gyerekeket.
A szerencsi oktatási intézményekben mozgalmas évet zártak és sok olyan eseményt rendeztek a gyerekeknek, melyek maradandó élményt
nyújtottak a számukra. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában Ráczné Váradi Éva
igazgató elmondta, hogy kollégáival többféle
pályázati lehetőséget kihasználva, szinte az
egész nyarat lefedve próbálnak meg táborozási
lehetőségeket biztosítani gyerekeknek. – Az Erzsébet-tábor keretében négy osztály pályázott,
mind a négy nyert. Júniusban három osztály, augusztusban pedig egy osztály utazik Zánkára és
Fonyódligetre. Kosaras táborunk is van, ők Balatonlellére mennek. Simán lesz a zene táborunk,
ami idén néptánccal és drámával is kiegészül.
Határon túli pályázaton is részt vesznek a gyerekek, 6-7.es korosztály utazik idén. Angol nyelvi
táborunk is lesz, horgásztábor, pingpongos tábor, lovas tábor. Itt a külső szakosztályok is segítséget nyújtanak a szervezésben. A napközis
táborunk mindig nagyon nagy érdeklődésre ad
számot. 150 gyerekre pályáztunk az Erzsébet táborok keretén belül. Azt gondolom, hogy a szülők egy kicsit segítséget kapnak ahhoz, hogy a
gyermekeiket biztonságban tudhassák. Megfelelő kulturális művészeti, zenei és sport programokon túl természetesen jut idő a lazításra, egy
kis fürdőzésre és a játékra. Szükség van ezekre
a táborokra, hiszen a nyári feltöltődés mindenki

számára nagyon fontos. A mai világunkban a
gyerekeket sokféle hatás éri és nagyon sok feladat elé állítjuk őket, aminek a kipihenése egy
olyan aktív pihenés, ami természetesen hozzásegít a pozitív feltöltődéshez. Így várjuk őket
majd természetesen szeptemberben –mondta
Ráczné Váradi Éva.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában is
sokszínű programok várják a gyerekeket nyáron
is, mondta el Szabó Beáta igazgató. – Már június
19-től két héten át hittanos- napközis tábort
szerveztünk a diákoknak. A két helyszín az iskola
és a plébánia. Számos kirándulás vár rájuk, mennek Tarcalra, Tokajba, Miskolcra, a Bányai Lovas
iskolába, az Árpád-hegyi horgásztóhoz, és a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba is. Ezen kívül az
iskolában és a plébánián felváltva különféle közösségi programok, ügyességi vetélkedők, kéz-

műves foglalkozások várnak a gyerekekre. Szintén június 19-én indul egy közösségépítő hittantábor Sarudon. Ott az Egri Főegyházmegyének
van egy ifjúsági tábora, melyet évente több alkalommal igénybe vehetnek diákjaink. Most 27
gyerek 3 pedagógussal fog ott táborozni egy héten át. Július hónapban indul egy táborunk Tiszavasváriban, ennek a fő szervezője Kissné
Nagy Angelika igazgatóhelyettes. Ez egy pihenő
nyári tábor lesz, ide 52 gyermek megy. Szeptember hónapban ismét egy sarudi tábor vár a gyerekekre. Minden kollégámnak megköszönöm az
egész évi fáradságos munkáját, a szülők együttműködését és minden kis diákunknak nagyon
kellemes időtöltést, tartalmas programokat, kellemes kirándulásokat kívánok a nyárra. Természetesen mindenkit visszavárunk szeptemberben – tette hozzá Szabó Beáta.

miVEL TELiK mAJD Az iDEi nYÁR?
Raspotnik Hunor Torda:
Megnyertük a Felvidéki
Tábort az iskolával,ezért
6 napra Szlovákiába
megyünk, de megnyertünk Fonyódligeten egy
Erzsébet Táboros pályázatot
is, oda is megyek. A kedvenc táborom a minden
éven megrendezett Cserkésztábor. A családdal
is fogunk menni a Balatonra, ezt is nagyon várom és egyénileg is szeretnék menni a Balatonra a haverokkal fürdeni meg biciklizni.

Galyas Jázmin:
Először fogok menni a
tiszavasvári táborba,
amit nagyon várok, sok
jót hallottam róla az
osztálytársaimtól, mert
ők többször is voltak már.
Máltára is megyek a családommal
nyaralni. Biciklizni fogok, fagyizni, görkorcsolyázni. Azt is várom már, hogy ne kelljen korán
kelni, és aggódni a dolgozatok miatt. Nyáron
már csak pihenés vár ránk és a móka, kacagás.

nYÁRi DiÁKmunKA pROGRAm
Az előző évekhez hasonlóan a Nemzetgazdasági Minisztérium ismét elindítja a „Nyári diákmunka” programot,
mely prevenciós jelleggel már diákkorban segíteni kívánja a fiatalok
munkához jutását és a korai munkatapasztalat mellett, a jövedelemszerzést is biztosítja. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot
is.
A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik: 16 – 25 év közötti nappali tagozaton tanuló diákok, valamint közvetítést kérőként nyilvántartásba vételüket kérték és foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogvi-

szonnyal nem rendelkeznek. A Járási Hivatal
foglalkoztatási osztálya a program keretében a
közvetítést kérőként regisztrált diákok számára
általános és a helyi sajátosságokra is kitérő
munkaerő-piaci információt nyújt. Ezt követően
a beérkezett munkaerőigények alapján az esélyegyenlőségi szempontok figyelembevételével
munkaközvetítést végez a legoptimálisabb elhelyezés érdekében.
Szerencsen a tavalyi évhez hasonlóan a diákok
a Városgazda Kft. alkalmazásában lesznek és
különböző intézményeknél például Szerencsi
Művelődési Központnál, Idősek Otthonában végeznek majd mezőgazdasági munkákat és karbantartást.
A program keretében legfeljebb 2 hónap időtartamra, maximum napi 6 órás foglalkoztatás tá-

mogatható. A napi 6 óránál rövidebb munkaidőben történő foglalkoztatás esetén a támogatási összeg arányosan csökken. A program
2017. június 19-től 2017. augusztus 31-ig tart. A
program keretében kötelezettséget vállalni csak
a 2017. július 1. - 2017. augusztus 31. közötti időtartamban kezdődő és befejeződő foglalkoztatásra vonatkozóan lehet. Tekintettel a program
nyári időtartamára, áthúzódó kötelezettségvállalásra nincs lehetőség.
A program keretében nyújtott támogatások forrását a Nemzetgazdasági Minisztérium biztosítja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprész 2017. évi központi kerete terhére,
melynek összköltsége 2,3 Mrd Ft.
Részletes tájékoztatás a szerencs.hu honlapon
olvasható.
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SzEREnCSET iS ELÉRTE
A SzÁmíTóGÉpES zSAROLóVíRuS
Szerencsen is felütötte a fejét az a világszinten terjedő számítógépes zsarolóvírus, mely májusban jelent meg és
azóta is tombol. A zsarolóvírus egy
olyan kártékony szoftver, amely titkosítja a számítógépen vagy az okostelefonon található fájlokat, és váltságdíjat követel ezek feloldásáért.
A legújabb zsarolóvírust WannaCry névre keresztelték. A vírus nagy sebességgel söpört végig szinte az egész bolygón, hiszen az Antarktiszt kivéve nincs olyan kontinens, ahová ne jutott volna el. A kártevő eddig több mint kétszázezer számítógépet fertőzött meg a világ 150
országában és ez a szám egyre növekszik. A vírus egy egyszerű email csatolmányként terjed,
ami akár Word vagy egy Excel fájl is lehet. Ezért
ha egy számunkra ismeretlen feladótól kapunk
email-t, amiben valamilyen csatolmány van,
mindig legyünk körültekintőek, és ellenőrizzük
az e-mail forrását. Amikor a kártevő egyszer
felkerül a gépre, egyelőre nincs mód a kiirtására,
kizárólag megelőzni lehet a dolgot. A Microsoft
már kiadott egy frissítést az operációs rendszereire, ami biztonságot nyújt, ezért a szakemberek mindenkit arra kérnek, hogy újítsák meg az
operációs rendszerüket. Abban az esetben ha
a vírus megfertőzte a gépet, akkor csak váltságdíj ellenében oldja fel a fájlokat, amik lehetnek számunkra értékes képek, dokumentumok,
adatok. A vírus fizetési határidőt is szabhat,
melynek lejárta után a feloldásért többet kell fizetni, különben adatainkat végérvényesen elérhetetlenné teszi. A kártevő nem válogat az áldozatai között, de a támadás elsősorban kormányhivatalokat, egészségügyi intézményeket
és magáncégek számítógépes hálózatát érte el.
Magyarország és városunk is érintett, hiszen
több otthoni gépet is megfertőzött Szerencsen,

Informatika óra a Bolyai iskolában

A nagyobb fertőzési területek

tudtuk meg a helyi számítástechnikai boltok informatikusaitól. A vírus akár 300 dollárt, azaz
kb. 85 ezer forintot is követelhet, amit online kell
kifizetni különböző lenyomozhatatlan tranzakciókon keresztül. Szerkesztőségünk megkérdezte
a Bolyai János Katolikus Általános Iskola pedagógusát, hogyan védekeznek egy esetleges támadástól, hiszen az intézmények kiemelt célpontjai a vírusoknak. Az iskola informatika tanára Gecső László elmondta, hogy tudnak az új

Ez a képernyő jelenik meg, ha a vírus megfertőzte a gépünket

agresszív vírusról és megtették a szükséges védelmi intézkedéseket. — A gyerekekkel informatika órán napi rendszerességgel használjuk
az internetet, ezért felhívjuk a figyelmüket, hogy
ismeretlen feladótól származó e-maileket ne
nyissanak meg, valamint csak azokat az internetes oldalakat látogassák meg a tanítási óra
alatt, ami kapcsolódik a tananyaghoz. A pedagógus kollégákat megkértük arra, hogy értékesebb munkáikról rendszeresen készítsenek biztonsági másolatot – tájékoztatott Gecső László
informatika-fizika tanár.
Egyelőre nem tudni, hogy ki is alkotta meg a hihetetlenül agresszív vírust. Az ügyben az FBI és
az Europol is nyomoz, de eddig nem sokat sikerült kideríteni. A kínai kormánytól kezdve, az
észak-koreai rezsimen át szinte mindenkit kapcsolatba hoztak már a vírus megalkotásával, de
eddig még semmit sem sikerült bebizonyítani.
Bár a zsarolóvírus eredeti, a múlt hónapban felbukkant változata gyakorlatilag nem volt képes
a legújabb Windows 10 operációs rendszer
megfertőzésére, így a rendszer használói biztonságban érezhették magukat, azonban ez
mostanra megváltozott. Biztonsági kutatók
ugyanis észlelték a kártevő egy olyan új változatát, ami képes a Windows 10-es védelmi vonalait is sikeresen kijátszani, és így az azt használók gépeit is megfertőzni, illetve az azokon
tárolt adatokat túszul ejteni. A szakemberek
szerint a vírus nem mutat lassulást vagy gyengülést, sőt a hasonló mobil zsarolóvírusok száma, ami az okos telefonokat fertőzi meg, háromszorosára nőtt az elmúlt hónapokban.
A kiberbiztonsági szakemberek tehát azt tanácsolják, hogy a számítógépen és az okostelefonokon mindig használjunk vírusirtót, a Windowst rendszeresen frissítsük, és az ismeretlen
feladótól származó email csatolmányokat ne
nyissuk meg.
N. I.
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BALLAGÁS A RÁKóCzi iSKOLÁBAn
Június 10-én intettek búcsút a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola nyolcadik
osztályos végzősei az intézménynek. A diákok
ballagási dalokat énekelve, vállukon tarisznyával vonultak el az alsóbb évfolyamosok sorfala
előtt, majd szavalatok és zenés produkciók következtek. A végzős diákok felkötötték az emlékszalagokat a zászlóra és átadták az iskola
krónikáját az itt maradó diákoknak. Ráczné Váradi Éva igazgató beszédében elmondta, hogy
kettős érzéssel tekint a diákokra. – Boldogság
és büszkeség tölt el, ahogy végignézek rajtatok.
Ugyanakkor bánatos és szomorú is vagyok, hiszen el kell válnunk egymástól. Azt gondolom,
hogy nagyon gyorsan elrepült ez a nyolc év,
szinte észre sem vettük. Emlékszem, hogy a beiratkozáskor még olyanok voltatok, mint egy
könyv, aminek csak a címét írták meg. Ahogy
teltek az évek a könyv belső lapjai megteltek
betűkkel, úgy gyarapodott a ti tudásotok-ismeretetek is – hangzott el. A legsikeresebb tanulók könyvjutalmat kaptak. A nevelőtestület
szavazata alapján Rákóczi plakettel tüntették
ki Fige Lilit, aki tanulmányi és közösségi mun-

kában 8 éven keresztül kiemelkedően teljesített. A Kulcsár Anita díjat Váczi Kira kapta, a
tanév legsikeresebb művészetis tanulója címet
ebben az évben Asszú Ábel érdemelte ki.

A Kiss Attila Alapítvány díját Koncz Ferenc polgármester Búza Balázsnak adta át. Az év tanára Fábián Ottóné és Magyar Julianna lett.
M. B.

SzÉp SiKEREK
Az OLVASOTTSÁGi VERSEnYEn
Hahó, Könyvtár(s)ak! címmel szervezett több
fordulós, az olvasás népszerűsítését célzó versenyt a II. Rákóczi Ferenc Városi és Megyei
Könyvtár. A versenyre a 3-4. osztályos korcsoport nevezhetett 4 fős csapatokkal. A megmérettetésen részt vett a szerencsi Bolyai János
Katolikus Általános Iskola több csapata is, akik
az írásbeli fordulók után bejutottak a május 29én tartott szóbeli döntőbe. Itt az előző fordulókban is szerepelt olvasmányokhoz kapcsoló-

dó kérdéseket kaptak, illetve egy rövid jelenetet is elő kellett adniuk a diákoknak. Két bolyais
csapat is részesült a játék fődíjában, azaz egy
egyhetes ingyenes táborozáson vehetnek részt
Balatonmáriafürdőn. A résztvevő csapatok tagjai, Farkas Boglárka, Kovács Zsófia, Bódi Levente, Szabó Tamás Péter, felkészítő tanár Bodnár
Nikoletta, valamint Demeter Hajnalka, Körömi
Petra, Német Emma Emília, Szabó Luca, felkészítő tanár Juhász Tiborné.
V. E. A.

TEhETSÉGES
SúLYEmELő
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola hatodikos diákja Homoki Olivér, súlyemelés
sportágban a 2017. évi tini országos bajnokságon a 2. helyezést érte el. Olivér két évvel
ezelőtt kezdte el ezt a sportot űzni, azóta
több országos versenyen is elindult, ahol
szép eredményekkel tért haza. A sportoló a
tavalyi országos bajnokságon elért 4. helyezésére a legbüszkébb, hiszen itt nem csak az
ő korosztályában indultak versenyzők, hanem minden korcsoportban. Sikerének titka
a tehetség és a jó testfelépítés mellett a kitartás és a szorgalom. Olivér addig szeretné
folytatni ezt a sportot, amíg össze tudja
egyeztetni a tanulással, hiszen az a legfontosabb számára.
V. E. A.
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Szerencs Város Önkormányzata június
7-én pedagógus nap alkalmából köszöntötte a város tanárait, nevelőit. A
városvezetés sokéves hagyománya,
hogy közös ünneplésre hívja az önkormányzati, állami, vagy egyházi fenntartásban működő nevelési- oktatási intézményekben dolgozó, vagy nyugdíjas éveiket töltő pedagógusokat.
A Rákóczi-vár színháztermében Koncz Ferenc
polgármester üdvözölte a megjelenteket, majd
beszédében elhangzott, hogy nem lehet eléggé
megköszönni azt a fáradtságos munkát, amit a
pedagógusok folytatnak a bölcsődés korú gyermekek nevelésétől kezdve a középiskolás diákok oktatásáig. – Nap, mint nap fáradhatatlanul
végzik munkájukat, nevelik és tanítják a szerencsi ifjúságot – mondta a városvezető, majd hozzátette, hogy a városi ünnepségek alkalmával
a helyi diákok és óvodások mindig színvonalas
műsort adnak, ami a pedagógusok munkájának
köszönhető.
Arany diplomát az 50 éve, gyémánt diplomát a
60 éve, vas diplomát a 65 éve és rubint diplomát a 70 éve végzett pedagógusok kaphatnak.
Az önkormányzat nevében Koncz Ferenc polgármester elismerő oklevelet és ajándékot
adott át a - diplomájuk jubileumi megszerzését
ünneplő - szerencsi pedagógusoknak.
Elismerésben részesült Komlósi Lajosné, aki
1955-ben a Szerencsi Óvónőképzőben szerezte
meg a diplomáját és két évvel ezelőtt megkapta

Balról: Komlósi Lajosné, Magda Tiborné, Koncz Ferenc polgármester, Urbán Tiborné, Dr. Ringer
Andrásné

a gyémántdiplomáját. A tavalyi évben az elismertek között szerepelt Magda Tiborné, aki
1966-ban szerezte meg tanári oklevelét. A pedagógusok az elmúlt esztendőben nem tudták
átvenni az elismerést személyesen, így azt most
ezen az eseményen kapták meg a polgármestertől.
Asztalos Sándorné 60 éve szerezte meg tanítói
diplomáját Sárospatakon, ő egészségügyi okok
miatt nem tudott részt venni az eseményen.
Baghy Jánosné 1957-ben kapta meg tanítói diplomáját Sárospatakon, az Állami Tanítóképző Intézetben. Nevében az elismerő oklevelet lánya,
Juhász Tiborné vette át. Dr. Ringer Andrásné

1957-ben szerezte meg tanító oklevelét Miskolcon, az Állami Tanítóképző Intézetben, így jogosulttá vált a gyémántdiplomára, amelyet
egykori iskolájában adnak át neki június 16-án.
Elismerő oklevelet nyújtott át a polgármester
Urbán Tiborné tanítónak is, aki 60 éve kapta
meg a diplomáját. Az elismerések átadása előtt
a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde Süni csoportja
adott elő zenés táncos műsort, majd az esemény zárásaként a szerencsi Rákóczi Zsigmond
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola néptánccsoportja
lépett fel.
N. I. – M. B.

KÖSzÖnTÖTTÉK A TAnÁROKAT, TAníTóKAT
Pedagógusnap alkalmából a tanárokat ünnepelték a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában június 6-án kedden.
Az eseményen Taskóné Zavodnyik Zsanett, a
szülői munkaközösség elnöke elmondta, hogy
a tanárok munkája talán soha nem szólt annyi

küzdelemről, mint mostanában. –Alkalmazkodó készségük, türelmük valószínűleg soha nem
állt ki annyi próbát, mint napjainkban. Ezért is

tartom különösen időszerűnek és indokoltnak
azt, hogy pedagógusnapon fejet hajtsunk előttük. A pedagógusoknak megadatott a gyermeki lélek kimunkálásának csodája és az elvégzett
munka eredményében való gyönyörködés, ami
ma igencsak ritka lehetőség – hangzott el. Az
eseményen az iskola diákjai szavaltak, majd
Kovács Annamária Cini tanítványai adtak műsort. A fellépő gyerekek ezt követően átadták
ajándékukat a tanároknak, majd Szabó Beáta
az iskola igazgatója köszönetet mondott a szülői munkaközösség tagjainak és mindazoknak,
akik valamilyen formában részt vállaltak a műsor elkészítésében. Az igazgatónő hangsúlyozta, hogy egy pedagógusnak ezekért a pillanatokért érdemes nevelni a gyermekeket annyi
éven át.
N. I.
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RAnGOS mEGmÉRETTETÉSEn
A hAJnALi nÉpTÁnCEGYÜTTES
Arany minősítéssel rendelkező népi együttesek vettek részt azon a tehetségkutató versenyen, amit „VIII. Dunán innen, Tiszán túl” címmel tartott meg
a Borsodi Magyar Közösségek MENTE Egyesülete, Miskolc Megyei Jogú Város
Önkormányzatának támogatása mellett szombaton, június 10-én. Az eseményre először nevezett be Szerencsről a Hajnali Néptáncegyüttes, lévén
„Arany Minősítéssel” is rendelkeznek, úgy gondolták, van helyük a megyeszékhelyre érkezett anyaországi és határokon túlról érkező népi együttesek
között. A kárpát-medencei csoportok között Szerencset képviselő fiatalok
fergeteges táncot adtak elő a miskolci Művészetek Házának színpadán. Bajári Éva az együttes szakmai-művészeti vezetője elmondta, az előselejtezők
hat színhelyen kerültek megrendezésre Magyarországon, és volt egy-egy Erdélyben, Felvidéken, valamint Kárpátalján. Az előselejtezőn kapta meg az
„Arany Minősítést” a szerencsi csoport, ez jogosította fel a fiatalokat a miskolci megmérettetésre. Sikerrel, hiszen a hetvenegy, különböző kategóriában
fellépő, azaz a legjobbak közül, ezüsttel jutalmazta a szakmai zsűri a Hajnali
Néptáncegyüttest.
SfL

TÁROGATóSOK A VÁRBAn
A Vaján székelő Rákóczi Tárogató Egyesület, illetve a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár közös szervezésében
június 9-11 között tartották meg az Országos Tárogatós Találkozót Szerencsen.

A pénteki megnyitón Koncz Ferenc polgármester köszöntötte az eseményre érkezett, mintegy száztíz tárogatóst – gratulációját nyilvánítva a
most huszonöt esztendős vajai egyesület, illetve a húszéves évfordulót
ünneplő találkozó felé. Koncz Ferenc kiemelte beszédében, hogy számára
szívmelengető érzés, hogy a magyarság egyik jelképeként ismert hangszer, annak művelői randevújának Szerencs adhat otthont, hiszen a tárogató magában hordozza nemzetünk történelmének nagy részét. – A magyarság egészen különleges kultúrával rendelkezik Európában, ezt minden
körülmények között meg kell őriznünk, ápolnunk kell. Az évente visszatérő
találkozásaink egyfajta tiszteletként is fölfoghatók II. Rákóczi Ferenc, a
Rákócziak földje és Szerencs iránt. Ha felcsendül a Rákóczi-nóta, a kuruc
kor szabadság utáni vágya sajdul a magyar lélekben, hát még ha tárogatón
szólal meg! Ez az ősi hangszer néhány évtizede majdnem a feledés homályába veszett, mivel a nemzeti ellenállás szimbólumának minősítették,
az 1848-as forradalom és szabadságharc bukása után tűvé tettek érte
mindent, ha megtalálták, összetörték. A szabadságharc bukása után a tárogatók némák lettek, csak ritkán volt mersz megszólaltatni, napjainkra
viszont a magyarság egyik jelképe lett. Tud halkan sírni a lelkekben, és
tud szent hangokat harsogtatni, külön öröm számomra, ha Szerencsen sír
és harsog a tárogató – mondta a polgármester.

A programon megnyitó beszédében Szakáldi István Loránd a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára, a Hungarikum Bizottság titkára
jegyezte meg, számára nagy öröm, hogy a felbecsülhetetlen értékű Rákóczi-vár történelmi falain belül került megrendezésre a találkozó, külön
elismerés illeti a szervezőket azért, hogy népszerűsítik ezt az igazi magyar
hangszert, képviselik a tárogató ügyét. Szakáldi István Loránd kitért előadásában II. Rákóczi Ferenc szabadság érdekében tett erőfeszítéseire is
megjegyezve, nem véletlen, hogy a Fejedelem, illetve a nevével fémjelzett
korszak megannyi alkotást eredményezett a művészeteken, népművészeten belül. A tárogató hangja a küzdelmes korszakot idézi fel valamennyiünkben, a tárogató történelmünk része – fogalmazott a minisztériumi
szakember.
Dr. Kovács János B.-A.-Z. Megye főjegyzője csatlakozott a helyettes államtitkár gondolataihoz – hozzátéve, a megye önkormányzata mindig is
misszióként, szent ügyként kezelte és kezeli a tárogatós mozgalmat. –
Nekem, mint megyei főjegyzőnek is van kötődésem a találkozóhoz, egyrészt mintegy húszéves barátság jelzi kapcsolatunkat Nagy Csabával, a
vajai egyesület elnökével, a tárogatós találkozó vezetőjével, másrészt soksok program megvalósításával sikerült ápolni II. Rákóczi Ferenc emlékét
itthon és külföldön. – Közülük számos eseményt kiemelt a főjegyző, végül
„A Fejedelem” című történelmi musical létrejöttének előzményeit, a megvalósulás körülményeit taglalta Dr. Kovács János, amely két alkalommal
Szerencsen is bemutatásra került.
Nagy Csaba a tárogatósok atyjaként is emlegetett tárogatóművész, mint
a program főszervezője mondta el, a randevúra határokon túlról is érkeztek a hangszer művelői. Az egyéni bemutatkozásokon túl fantasztikus műsorral lépett közönség elé a Gregus Tárogató Együttes, de bemutatkoztak
Boldogkőváralján, Vizsolyban és Tállyán is a hagyományos, háromnapos
találkozó visszatérő eseményein túl. Külön színfoltja volt az eseményeknek
Dr. Papp Lajos szívsebész „Szívtől a lélekig” című előadása, de szép érdeklődés mutatkozott a tárogató- és fuvolakészítők iránt is.
A tárogató megszólalt a Szerencs környéki hegyeken, a város számos helyén, majd fórummal zárult a XX. Országos Tárogatós Találkozó.
SfL
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„A GYEREKEK SzERETETE nÉLKÜL
SEnKi nEm JÖnnE ERRE A pÁLYÁRA”

Bihari Barnabásné 38 évig dolgozott a szerencsi Napsugár óvodában óvónőként.
Azt vallja, hogy az óvodai nevelésben a legfontosabb a következetesség és a
szeretet. Valika óvó néni 2012-ben vonult nyugdíjba, de azóta is gyakran visszatér egykori munkahelyére.
Bihari Barnabásné Mezőzomboron töltötte gyermekkorát. Azt mondja, nagyon szeretett tanulni,
szorgalmas diák volt. – Nyugodt, békés, szeretetteljes légkörben nőttem fel. A szüleim azon igyekeztek, hogy ösztönösen az akkori felfogásnak
megfelelően, rendes, becsületes embert neveljenek belőlünk, akik megállják a helyüket az életben. Érdekes, de gyerekkoromban nem foglalkoztam azzal, hogy mi szeretnék lenni. Az iskolában
a tanító nénimet nagyon szerettem. Amit ő mondott, az nekem mindig szent volt. A példa előttem
mindig a tanító néni volt és az hogy megfeleljek
neki. Amikor hazamentem, ebéd után sokszor eljátszottam a babáimnak azt, ami az iskolában
volt, de ez azt hiszem a lányok nagy többségére
jellemző – meséli Bihari Barnabásné.
A Bocskai István Gimnáziumban érettségizett,
majd a középiskola után lehetősége nyilt arra,
hogy képesítés nélkül óvónőként dolgozzon Monokon. Ennek az volt a feltétele, hogy elvégezze
a Sárospataki Tanítóképző Főiskola óvónői szakát.
– Szerencsés voltam, mert Monokon olyan kolleganők vettek körül, akik pályakezdőként szívesen
segítettek. Első nekifutásra 42 fős csoportot kaptam és végig is vittem mind a 3 évet – mondja. A
harmadik év végén megszerezte a diplomát és
közben férjhez ment. Ezt követően megnyílt a
szerencsi óvoda és 1976-tól kezdve itt dolgozott.

– Szerencsen is nagyon jó közösség fogadott. Fiatalok voltunk és új épületbe kerültünk. A kolléganőim nagyon aranyosak voltak és szerencsére
mindig olyan munkatársakkal kerültem össze,
akikkel szívesen dolgoztunk. Az óvoda, az egész
közösség olyan, mint egy nagy család, a csoport
pedig, mint egy kis család. Mindig így fogalmaz-

tam meg és soha nem azért jöttem az óvodába,
hogy azt mondtam: dolgozni megyek. Ezt tőlem
otthon soha nem hallották. Olyan volt, mintha az
egyik családból jönnék egy másikba. Teljes összhangban dolgoztunk együtt a kollégákkal. Szerintem az óvodai nevelésben a legfontosabb a következetesség és a szeretet, ez a motiváció. A
gyerekek szeretete nélkül szerintem senki sem
jönne erre a pályára, mert ezt nem lehet pénzért
csinálni, belülről jön. Az óvónők szeme előtt mindig ott lebeg, hogy a gyerekek belső tulajdonságainak megismerésére kell koncentrálni és kihozni
belőlük a maximumot. Azt kell erősíteni, amit tudnak és mi az, ami belülről jön és jók benne. Szerettem, amikor a gyerekek sikereket értek el, és
kiálltak verselni. Akik nagyon ügyesek voltak, azok
a gyerekek szárnyalva repültek az iskolába – folytatja Valika néni, aki egész életében nagyon szerette a hivatását. – A 3 és 6 éves kor gyönyörű
időszak a gyerekek életében, mert napról napra
a fejlesztéssel, a foglalkozással mindig történt valamilyen fontos esemény. A lehető leghálásabb ez
a korosztály, amikor a kicsik választ kapnak a fontos kérdéseikre, az óvónőnek pedig az a feladata,
hogy legyen ideje, türelme végighallgatni, válaszolni és a gondolataikat, félelmeiket eloszlatni.
Szokásom volt, hogy otthon, - amikor a családomat már elláttam, mosogattam -, végigpörgettem
magamban a napot, hogyan is telt el, ki mit tett,
mi volt az, amit esetleg máshogy kellett volna csinálnom, igazságos voltam-e a gyerekekkel – meséli Valika néni, aki azt látja, hogy óriási változáson ment át a mai óvodáskorú generáció. – Azt
hiszem, a mai világban már elképzelhetetlen lenne egy olyan 42 fős csoport, akiket a pályám elején megkaptam. Ezek a mai gyerekek egy felgyorsult világban élnek. Nem is lenne ez rossz dolog,
mert fejlődni és haladni kell. Az, hogy ők a tabletet
úgy használják, mintha az a világ legtermészetesebb dolga volna, ez sem baj, csak kell egy kontroll, egy mérték a szülő és az óvoda részéről is.
Másabbak lettek a gyerekek, mert más a társadalom, megváltozott minden – tette hozzá.
A ma már nyugdíjas Valika néni legnagyobb örömét abban leli, ha a családjával és az unokájával
lehet, de szeret kertészkedni és még sok terve
van a jövőre nézve. – Próbálom az időmet hasznosan eltöltetni, ha úgy adódik bejövök az óvodába, tartom a kapcsolatot a gyerekekkel. Az interneten rengeteget olvasok. Nagyon sokszor
megyek sétálni, kirándulni, hiszen az erdőt és a
természetet mindig szerettem és abban érzek hiányt, hogy még sok mindent nem láttam. Van
még egy bakancslistám is és azokat a terveimet
szeretném még megvalósítani, ha lehetőségem
lesz rá.
M. B.
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ÁLLÁSAJÁnLATOK
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján Szerencsen árukiadó, targoncavezetőt, csomagolót, gépkezelő betanított munkást,
erőgépvezetőt, gépészmérnököt, villamosmérnököt, konyhalányt,
könyvelőt, mérlegképes könyvelőt, portást, recepcióst, rehabilitációs
mentort, szakácsot, felszolgálót, szerkezetlakatost, Szerencs-Ondon
villanyszerelőt keresnek. Tállyán adminisztrátor, szobaasszony, recepciós, konyhalány, pincér, Mádon betanított kádár, faipari munkás,
szakács munkatársat keresnek. Prügyön élelmiszerbolti eladót, Tokajban gyorséttermi eladót, Megyaszón kamionvezetőt, Legyesbényén kamionvezetőt, Budapesten kőművest keresnek. Bekecsen tehergépkocsivezető, kamionsofőr, Miskolcon telefonos ügyfélkapcsolati munkatárs, változó helyekre önkéntes katona, határvadász munkakör betöltésére keresnek munkatársakat. Telefon: (47/361-909).

KÖzÉRDEKű inFORmÁCióK
Szerencsi polgármesteri hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig, szerda:
8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb június 19-én. Nyiri Tibor alpolgármester: minden
hónap harmadik csütörtökén 14 órától legközelebb június 22-én. Dr. Barva
Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb és június 14-én és június 28-án. A fogadóórák általános bejelentkezés alapján
történnek a (47) 565–202-es számon.

Szerencsi Járási hivatal, Kormányablak

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

Szerencsi Járási hivatal és Gyámhivatal

KÖZÉRDEKŰ

SzEREnCSi SzAKKÉpzÉSi CEnTRum
műSzAKi ÉS SzOLGÁLTATÁSi
SzAKGimnÁziumA ÉS SzAKKÖzÉpiSKOLÁJA

2017. SzEpTEmBERÉTőL
inDuLó KÉpzÉSEK
Szakmai bizonyítvánnyal rendelkezők érettségi felkészítője:
– nappali tagozat (2 év, nappali órarend szerint),
– esti vagy levelező tagozat (2 év, heti 3 nap, vagy heti 2 nap iskola).
Szakirányú érettségi utáni szakképzés:
52 815 01 Gyakorló fodrász (nappali tagozat, 1 év),
54 811 01 Vendéglátásszervező-vendéglős (nappali, 1 év),
54 481 04 Informatikai rendszergazda (nappali, 1 év).
Érettségi utáni szakképzés:
54 815 01 Fodrász (nappali vagy esti tagozat, 2 év).
Szakképesítéssel már rendelkezők, érettségizettek részére (2 év):
34 762 01 Szociális gondozó és ápoló (esti tagozat),
34 522 04 Villanyszerelő (nappali vagy esti tagozat),
34 542 06 Női szabó (nappali vagy esti tagozat),
34 582 09 Központi fűtés- és gázhálózat rendszerszerelő (nappali
vagy esti tagozat).
35 345 01 Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (esti tagozat) (310 óra ingyenes angol, német nyelvtanulás).

A képzések ingyenesek!

Jelentkezni személyesen
az iskola titkárságán lehet.

AnYAKÖnYVi híREK
2017. ÁpRiLiS 30-TóL

Szerencs, Rákóczi út 63. Tel: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.
Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig, péntek: Házasságot kötöttek: Papp Dániel-Horváth Gabriella, Sóvári Péter-Virág
8–12 óráig.
Viktória, Lakatos Tamás Imre-Lehóczky Nelli, Kovács Ákos- Kontra Katalin,
Vincze Attila-Tóth Lilla, Kun Dávid- dr. Koncz Zsófia, Kóródi Gábor Tamásháziorvosi rendelők
Szabó Hilda, Rácz Mihály-Ujj Anna Melinda, Horváth Gábor-Bodnár Réka.
I. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Rohály Judit háziorvos, főorvos.
Cím: Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő: 12–16 Születtek: Vadász Amina Zselyke, Boncsér Emma Sára, Papp Dominik,
óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig. II. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Mészáros Erik, Erdélyi Zsombor, Brogyánszki Mira, Lengyel Benjámin FeMóré László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225. Ren- renc, Horváth Norbert.
delési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda: 14–17 óráig; Ondon: 9–12 óráig;
csütörtök–péntek: 8–12 óráig. III. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Elhaláloztak: Visi Ferenc (75), Séra Tiborné sz. Mészáros Ilona (85), SzánSütő Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: tó Lászlóné sz. Kakkai Erzsébet (85), Kaskó Béla (82), Erdélyi András (65),
(47) 362-638 (asszisztens); (47) 560-016 (főorvos). Rendelési idő: hétfő– Zsofcsák Tivadar (46), Varga Ferenc János (68), Tóth Jánosné sz. Simkó
szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig; péntek: 8–12 óráig. IV. számú Anna (95), Tóth Imréné sz. Kerekes Irén (81), Szabó Jánosné sz. Katona
háziorvosi rendelő: rendel: dr. Spak László háziorvos. Cím: Szerencs, Rá- Mária (84), Radó Béláné sz. Ungvárszki Erzsébet (75), Németh Bertalanné
kóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig; kedd: 12–16 sz. Demeter Piroska (80), Nyíri Barnabásné sz. Tószegi Jolán (80), Nagy
óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig. V. számú háziorvosi rendelő: rendel: Ferenc (64), Molnár Mátyásné sz. Kisvárdai Mária (81), Molnár Imre László
dr. Gál Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. (70), Mile Jánosné Szaniszló Irma (86), Krupla Lajos (61), Koba Tamásné
Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda–péntek: 13–16 óráig.
sz. Gyurán Judit (59), Kecső Antalné sz. Kerekes Erzsébet (55), Kardos Jánosné sz. Fancsalszki Mária (80), Hegedűs József (85), Gaál Mihály (96),
Ügyeletes Gyógyszertárak
Benkő Sándorné sz. Muhi Irén (93), Pásztor Ernőné sz. Kiss Márta (84),
Június 12-18.: Centrum Gyógyszertár, június 19-25.: Oroszlán Patika, Palcsó Istvánné sz. Danyikó Mária (87), Habina Ferenc (91), Horváth Fejúnius 26. – július 2.: Alba Gyógyszertár.
rencné sz. Illés Erzsébet (89).
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A hÉT GYóGYnÖVÉnYE: Az úTiFűmAGhÉJ
Már az orvostudomány
atyja, Paracelsus is megállapította, hogy „a halál
a belekben lakozik”.
Azért nem kell megijedni
ettől a kijelentéstől, de valóban érdemes odafigyelni az emésztőrendszerünkre. A szervezet egészséges működéséhez szükségesek a vitaminok, az ásványi anyagok, a fehérjék, a szénhidrátok, a rostok, a zsír és a víz. A rohanó, felgyorsult világban fogyasztott ételek többségéről elmondható, hogy bővelkedik zsírokban, szénhidrátokban, illetve a sok hús- és tejtermék fogyasztása miatt a fehérje-bevitel is meghaladja a szervezet számára optimális mennyiséget. Az
egészséges étrend részét kell képezze a magas
rosttartalmú zöldségek, gyümölcsök fogyasztása. Mivel sok esetben ez is hiányos, a rostanyagokat is pótolnunk kell. Az útifű maghéj
vagy másik nevén indiai bolhafű (Plantago
psyllium) nem azonos a meghűléses betegségek esetén jótékony lándzsás útifűvel. Az évelő Psyllium a meleg, napos vidéken érzi jól magát, a talajt és a csapadékot illetően kicsik az

igényei. Az útifű 85%-a nem felszívódó élelmi
rost, így rendkívüli folyadék-felszívó képességgel rendelkezik: képes arra, hogy a térfogatát
akár a tízszeresére is megnövelje Az útifű és
a folyadék együttes hatását úgy fejti ki, hogy
a fogyasztás után egyfajta zselés gél képződik
a gyomorban, amely nyugtatja a nyálkahártyát és nem szívódik fel, hanem tovább vándorol, végig az egész bélrendszeren. Az üvegmosó keféhez lehet hasonlítani az útifű működési elvét: mindenféle lerakódott salakanyagot kiszedeget a bélredőkből, ám a bélbolyhokat megkíméli. Hasmenés esetén magába szívja az emésztőrendszerben található fölösleges
folyadékmennyiséget, székrekedés esetén pedig a felszívott folyadéktartalom lágyítja a
székletet, illetve a megzselésedett útifű nyo-

mást gyakorol a bélfalra, ami segíti a bélmozgást. Az útifű maghéj nem felszívódó rostként
segít visszaállítani a bélrendszer egészséges
mozgását. Fontos tulajdonsága, hogy nem
okoz sem hasmenést, sem székrekedést, hanem éppen optimális állapotot eredményez!
Reggel és este étkezés előtt 20-30 perccel érdemes fogyasztani. 2 teáskanálnyi magot 1-2
dl folyadékkal vagy natúr joghurttal keverjünk
el és azonnal igyuk meg, hogy a zselés állagot
a gyomorban vegye fel! Fontos, hogy kellő
mennyiségű folyadékot fogyasszunk mellé! Elmondhatjuk, hogy az útifű maghéj önmagért
beszél, igazi „szuperétel”, melyet érdemes
mindnyájunknak beépíteni étrendünkbe és
tisztítókúráinkba.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: Orvosi székfű, anyafű, pipiske, bubulyka. A beküldők
közül Juhász Jánosné, Szerencs, Veres P. u. 25. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető
a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mi az útifűmaghéj másik neve? Megfejtéseiket június
23-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház
recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

GYERE, nYÁR VAn!
Kitört a vakáció, és bár
mindenki örül a szünidőnek, azért nyáron sok szülőnek okoz gondot, hogy
munka mellett hogyan oldja meg a
gyermeke étkezését. Most néhány
GYERE tippel szeretnénk segíteni, hogy
a szünidő alatt se boruljon föl a vakációzó gyerekek élete.

Ne maradjon ki a reggeli!

és gyümölcs 80-95% víztartalmú, vagyis éppen
annyira hatékonyak a folyadékpótlásban, mint a
levesek. Magas a víztartalma többek között a
dinnyének, uborkának, szőlőnek, baracknak, almának, körtének, paradicsomnak. Különösen
hangzik, de tény, hogy a szénhidrátforrások közül a főtt tészta tartalmazza a legtöbb vizet
(akár 85%-ban), de a főtt rizsé is eléri a 65-70%os arányt. A fehérjében gazdag nyersanyagoknál
a tojásból készült ételek mellett a halak és a tenger gyümölcsei 65-80% víztartalmúak.

Ne csak hideget egyen
egész nyáron!

A parton is megoldható az okos választás, például egy gyros sok zöldséggel, vagy a főtt kukorica nem rossz döntés. A magas zsírtartalmú
fogások, lángos, a rántott hal, a sült krumpli
után viszont érdemes odafigyelni arra, hogy lemozogjuk az elfogyasztott kalóriákat, és fagyiból
is érjük be 1-2 gombóccal.

Bár a szünetben nem kell annyira korán kelni,
mint az iskolaévben, kerüljük el, hogy a gyerek
átaludja a reggeli idejét, amivel az egésznapi étkezési ritmus megborul. Fontos, hogy a vakáció
alatt is próbáljuk meg betartatni vele a napi ötszöri (három nagyobb és két kisebb) étkezést.
Nyáron sem maradjon ki az étrendből a főtt étel.
Ha hétköznap nem megoldható a főzés, érdemes hétvégén annyival többet készíteni, hogy
egy-két adagot le lehessen fagyasztani, amit a
kisebbek is meg tudnak melegíteni maguknak.

A nagy melegben fokozottan
figyeljünk oda a folyadékpótlásra!

A változatosság segít, hogy elegendő mennyiségű legyen a folyadékbevitel. Érdemes tudni,
hogy nem csak a folyadékok, de bizonyos szilárd
ételek víztartalma is jelentős! A legtöbb zöldség

Mit együnk a strandon?

Ne engedjük meg, hogy egész nap
a szobában üljön!

A szünidő azért van, hogy a gyerek pihenjen és
töltekezzen, de ez nem azt jelenti, hogy egész
nap a szobájában ül és számítógépezik. Figyeljünk rá, hogy elég időt töltsön a szabadban és
mozogjon is, persze nem a legforróbb déli órákban.

Töltsük fel a D-vitamin raktárakat!

A D-vitamin közvetlenül hat a csontképződésre,
szabályozza a sejtek növekedését és erősíti az

immunfunkciókat. Tíz-tizenöt perces, az arcot,
végtagokat, vagy a hátat érő, nyári, nappali napfény elegendő az optimális D-vitamin szérumszint kialakulásához, amit a szervezet 2-3 hónapig is elraktároz. Érdemes tehát ilyenkor feltöltekeznünk, persze ügyelve arra, hogy ne égjünk le!

A nagy melegben fokozottan
figyeljünk oda az ételek tárolására!

Melegben könnyebben romlik az étel, ezért gondoskodjunk a megfelelő tárolásról, hűtésről. Érdemes beszerezni egy mini hűtőtáskát, amibe az
egész napos programokra pakolt szendvics mellé
egy-egy darab gyümölcs és innivaló is belefér.

Lehetőleg mindig legyen otthon
gyümölcs!

Ezt nyáron igazán nem nehéz megoldani, és jobban járunk, ha a nassolni vágyó gyerek a gyümölcsbe ütközik bele a csoki, a keksz vagy az
egyéb rágcsálnivalók helyett.

Együnk együtt!

A közös étkezésnek rengeteg lelki hozadéka is
van, használjuk ki, hogy több idő jut rá, mint év
közben.
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INGATLAN

Szerencsen, csendes környezetben
100 m2 családi ház melléképülettel, udvarral, kerttel eladó. Buszmegálló, iskola, bolt a közelben. Érd.: 30/970-9148
(10)
Szerencs központjában 46 m2-es társasházi lakás eladó. Érd.: 47/363-097
(10)
Szerencsen az Ondi úton azonnal beköltözhető kertes családi ház eladó.
Érd.: 70/459-2158 (10-14)
Bekecsen 70 m2-es családi ház (2 szoba, konyha, fürdő, külön wc) melléképületekkel eladó. Érd.: 70/634-0938
(10-13)
Szerencs központjában 46 m2-es társasházi lakás eladó. Érd: 47/363-097 (10)
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Szerencsen az Aranka-tetőn eladó
szőlő terület és gyümölcsös kis hétvégi
házzal. Ház alatt szőlő feldolgozó található borászati felszereléssel. Érd
704274610 vagy 205062559 (10-11)
Szerencs csendes környékén, a belvároshoz közel eladó egy folyamatosan
rendben tartott,felújított 4 szoba+ nappalis családi ház. Érd: 20/295-8832 (1015)
Szerencs zöldövezeti részén a, Kölcsey
utcában kertes 100 m2-es családi ház
szép kilátással tulajdonostól eladó. Érd:
30/294-8816 (10-15)
Csendes környéken albérletet keresek,
kertes házak előnyben. Érd: 70/325-5747 (10-11)

VEGYES

Szőnyeg és kárpittisztítás magánszemélyek és cégek számára! Szerencsen
és környékén ingyen kiszállással! Érd:
20/629-4835 (10-11)

A Szerencsi hírek következő száma

2017. június 30-án
jelenik meg.
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KRÓNIKA

SpORTnAp A BOCSKAiBAn

Hagyományőrző napot tartottak a szerencsi
Bocskai István Katolikus Gimnáziumban június
12-én a reggeli szentmise után. Az esemény célja
a sport népszerűsítése volt, így a programok is
a sport köré szerveződtek. A diákok sokféle
programon vehettek részt: volt szumó- birkózás,
gokart, buborék foci és habparti is. Az iskola aulájában Kovács „Kokó” István mesélte el hogyan
lett olimpiai bajnok ökölvívó, majd a diákok tehették fel kérdéseiket. A tanulók és tanárok biciklitúrán is részt vehettek, melynek a célállomása a legyesbényei kastély és emlékpark volt. A

túrán részt vett Koncz Ferenc polgármester, Dr.
Barva Attila jegyző, Nyiri Tibor alpolgármester,
Dr. Gál András igazgató, Keresztesi János r. alezredes a Szerencsi Rendőrkapitányság vezetője,
Csider Andor a Szerencsi Művelődési Központ
és Könyvtár igazgatója, valamint Sipos Attila, a
Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ intézményvezetője. A résztvevőknek Hlivják László Legyesbénye polgármestere tartott rövid előadást a község történelméről és látványosságairól.
N. I.

CSALÁDi nAp

Kötélhúzás, triciklizés, Csiribiri együttes, kézműves foglalkozás, drámajáték -, egyszóval sport és szórakozás várta a fiatalokat, szüleiket azon
a családi napon, amelyet Tiszalúci Tanulni Tanulók Tanodája szervezett
június 3-án. Galuska Judit a tanoda szakmai vezetője elmondta, a Tiszalúci Gyermekekért Alapítvánnyal közösen nyert pályázat eredménye
a Tisza partján megtartott program, ami a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, szüleiket célozta meg a helyi általános iskola berkein
belül. Galuska Judit hozzátette, a tanoda tulajdonképpen a tanórák
után várja az iskolás fiatalokat, együtt készítik el a házi feladatokat,
csoportos és egyéni fejlesztő foglalkozásokat tartanak különböző kategóriákban, amelyekhez hozzátartoznak a hon- és népismereti szakkörök is.
SfL

ÉVzÁRó
A műVÉSzETi
iSKOLÁBAn
A szerencsi Alapfokú Művészeti Iskola június
8-án tartotta tanévzáró ünnepségét. Az
eseményen Harkályné Kovács Katalin az intézményegység vezetője köszöntötte a
megjelenteket. Beszédében elhangzott,
hogy idén 62 tanuló részesül könyvjutalomban a versenyeredményeiért és kiemelkedő
munkájáért. Elismerésben részesültek azok
a diákok is, akik 12 éven keresztül folytattak
művészeti tanulmányokat és számos rendezvényen öregbítették az iskola hírnevét.
Idén is átadták az év pedagógusa díjat, amit
Száraz Melánia és Osztás Viktória kapott.
A tavalyi tanévtől – a zenei végzős tanítványok közül – jutalomban részesül az a diák,
aki az iskola legeredményesebb tanulója
volt. A tantestület döntése alapján 2017-ben
Vitelki Luca szaxofon és Tokár László kürt
szakos tanulók kapták az elismerést. Ezt követően a diákok átvehették bizonyítványaikat tanáraiktól.
V. E. A.

TÁRSADALmi SzEREpVÁLLALÁS ERőSíTÉSE
A GimnÁziumBAn

Ballagtak az ovisok
A héten tartották a ballagásokat a szerencsi óvodákban.
A gyerekek énekekkel és mondókákkal, tarisznyával a vállukon intettek búcsút az intézménynek, hogy majd szeptemberben beléphessenek az iskola kapuján.

A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban május 31-én a „Társadalmi
szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztése” című pályázat keretében a diákok és a tanárok tették rendbe az iskola udvarát, a római
katolikus parókiát és a Kisboldogasszony római katolikus templom környezetét. A programban résztvevő 110 fő virágot ültetett és kültéri padokat is készítettek. A közösen végzett településszépítés erősíti a környezettudatos szemlélet kialakulását, lehetőséget nyújt a teremtett világ
szépségeinek megismerésére; a helyi identitástudat erősödését segíti
és kiváló közösségépítő program is.

SPORT

VERESÉG BőCS ELLEn

SZERENCSI
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Bőcs gárdáját fogadta a Szerencs VSE felnőtt férfi és U19-es labdarúgó csapata május 27-én szombaton a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. Először az ifi csapat lépett pályára. A mérkőzésen az
első két gólt a bőcsiek rúgták, majd a 34. percben Gyökös Marcell szerezte a szerencsiek első találatát. A félidő eredménye ezzel 1:2. A második játékrészben az első gólt ismételten a bőcsiek
rúgták. A 74. percben Kozsik Olivér lőtte az összecsapás utolsó gólját a vendégek hálójába. A rangadó alatt a bíró - különböző szabálysértések miatt - összesen 10 sárga lapot osztott ki a két
csapat játékosainak. A mérkőzés végeredménye: Szerencs VSE U-19 – Bőcs U-19 2:3. Az U19-es
összecsapás után következett a felnőtt rangadó. A szerencsiek számára jól kezdődött a találkozó,
hiszen a 10. percben Ternyik Máté talált be a bőcsiek hálójába. A 38. percben azonban a vendégek
kiegyenlítettek. A játékosok 1:1-es döntetlennél mentek pihenőre. A 70. percben a bőcsiek gólt
rúgtak a hazaiak hálójába, ezzel átvették a vezetést, amit meg is tartottak a találkozó végéig. A
végeredmény Szerencs VSE – Bőcs 1:2.
N. I.

mEGYEi BAJnOK A BOCSKAi DÖnTETLEn
Fiú KOSÁRLABDA CSApATA hAzAi pÁLYÁn
Az idei tanévben is megrendezésre került az V.
korcsoportos megyei fiú kosárlabda bajnokság.
9 csapat nevezett, melyek 3 csoportban, odavisszavágós rendszerben versenyeztek. A mieink a Fáy és a Fényi csapatával kerültek egy cso-

portba, ahonnan veretlenül jutottak a megyei
döntőbe.
A négy csapat részvételével május 30-án rendezték a négyes döntőt a Diósgyőri Gimnáziumban, ahol a házigazdák mellett a Herman Ottó
Gimnázium és a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium versenyzett a szerencsi csapattal.
Első meccsünket a Herman csapatával játszottuk, ahol nagyarányú (10-60-as) győzelmet arattunk. A döntőben az idei legnagyobb riválissal a Fényi csapatával nagyot küzdve nyertünk 60 – 52-re, így megyei bajnokként zártuk a szezont.
Gratulálok a fiúknak a győzelemhez, és
köszönöm nekik az egész éves kitartó
munkájukat.
Endrész Tamás edző
A csapat tagjai: a képen balról jobbra: (álló
sor) Endrész Tamás(edző), Szepesi Péter,
Asszú Áron, Varga Dávid, Géczi Márkó. Alsó sor: Sándor Bence, Vecser Milán, Csáki
Gergő, Meczó Kristóf.

A Szerencs Városi Sportegyesület női futballcsapata a szezon utolsó mérkőzésén Mezőkövesd gárdáját fogadta június 3-án szombaton a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A nézők kiegyenlített mérkőzést láthattak, amit az
1-1 es végeredmény is tükrözött. A hazaiak
gólszerzője Ács Tünde volt. Ezzel az eredménnyel végül csapatunk a tabella ötödik helyén zárta a tavaszi szezont. Lugosi-Stark István, a csapat edzője
elmondta, hogy a
felkészülést több tényező is hátráltatta a
szezon során, például hogy az edzéseket
kevesen látogatták
és a játékosok motiválatlansága is közrejátszott abban,
hogy a csapat nem
tudott előkelőbb helyen végezni.

ORSzÁGOS SúLYEmELő BAJnOKSÁG SzEREnCSEn
Kelet-Magyarországi Tini Országos Súlyemelő Bajnokságot rendeztek május 27-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A Magyar Súlyemelő Szövetség
felkérésére másodszor rendezték meg Szerencsen a tornát. Nyiri Tibor alpolgármester köszöntötte a résztvevőket, majd a 8 és 14 év közötti gyerekek
mérettették meg magukat. 61 induló érkezett az ország keleti feléből. Szegedről, Téglásról, Biharnagybajomról, Békéscsabáról, Debrecenből, Ózdról,
Kazincbarcikáról, Abaújszántóról és Tiszaújvárosból érkeztek súlyemelő gyerekek. Szerencsről 16-an indultak a bajnokságon. A gyerekek 6 országos
bajnoki címet, 5 ezüst érmet, 2 bronz érmet, egy 4. és egy 5. helyet szereztek.
Szerencs VSE eredmények: Kölyök lány: 32 kg scs Horváth Dzsenifer 2. hely, 36 kg scs Korbulecz Nóra 1. hely.
Lány kcs: 48 kg scs Fábián Léna 1. hely, 53 kg scs Csorba
Lili Hanna 1. hely. Kölyök fiú kcs: 40 kg scs Irhás Kevin 1.
hely, Radics Csaba 2. hely, Kótai Roland 3. hely, 45 kg scs
Morvai Zalán 1. hely, 56 kg scs Dobi Csaba Kristóf 1. hely.
Fiú kcs: 40 kg scs Horváth Szebasztián 4. hely, Morvai Balázs 5. hely, 50 kg scs Hajdú Máté 2. hely, Galyas Dáriusz
3. hely, 69 kg scs Lénárt Csaba Levente 2. hely. Serdülő fiú:
77 kg scs Homoki Olivér 2. hely. Legjobb lány különdíj: Csorba Lili Hanna. Legjobb kölyök fiú különdíj: Morvai Zalán.
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SZABADIDŐ

KERESzTREJTVÉnY
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő fősor első része. 11. Kibúvó. 12. Autós üléshuzat is van ilyen. 13. Szentatya, főpásztor. 14. De, bizony. 15. Amorf, formátlan. 16. Dél-koreai autómárka. 17. Hiszekegy. 19. Római 6-os. 20. Középen tört!
21. …-Dame: híres, gótikus templom Párizsban. 22. Járművön a mozgás megállítására, lassítására való szerkezet. 23.
Ízletes húsú tengeri hal. 24. Archaikus.26. …-cső: GeigerMüller-számlálócső rövidítése. 27. Rugalmas ívű, húros fegyver. 29. Nátha mássalhangzói! 31. Az ábécé utolsó betűje
kiejtve. 32. Oltalmaz, őriz. 33. Városunkhoz közeli település.
35. Hidrogén és nitrogén vegyjele. 36. Saint röviden. 37. Japán autómárka. 38. A hortobágyi kilenc lyukú. 39. Számit
szélei nélkül! 41. Tök szélei! 42. Csont; angolul. 43. Ámító,
hitegető. 45. Léptet fakó … (Arany János: A walesi bárdok).
FÜGGŐLEGES: 1. Gyermekmegőrző otthon. 2. Parafál. 3.
Dohányzási eszköz. 4. Kén és bárium vegyjele. 5. Utóirat
röviden. 6. Jele a D! 7. Azonos betűk. 8. Akasztófa. 9.
Akontó fele! 10. Észak-európai nép. 14. Károsít. 17. Kártyajátékban kétszeres tétben menő ellenjáték bejelentése. 18.
Fűrészelt, lapszerű faipari termék. 21. Nem; latinul. 25. Ősi
bizony! 28. Kezeskedik. 30. …-házig: szállítási mód. 34.
DVD márkanév. 35. Békaszőlő (Elodea canadensis). 36. A
fősor második része. 37. …ma: a földből, vízből stb. kipárolgó kórokozó. 38. … mész te Kisnyulacska? (gyermekdal). 40. Magyar Tudományos Akadémia rövidítése. 42.
Van ilyen horgász-, séta-, görbe- is! 44. Titán vegyjele. 45.
A dúr skála hatodik hangja.
Előző rejtvényünk megfejtése: Szép május jöjj, hogy ébreszd a fáknak ágait. Megfejtők: Ragulszki Gyuláné Szerencs, Petrikovits út 43.
alatti olvasónk 1 db belépőt nyert a Hippolyt a lakáj című zenés vígjátékra. A fenti rejtvény megfejtését június 23-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. Az új nyertes 1 db csokoládécsomagot kap.

hOROSzKóp (június 16-29.)
Kos: iii. 21. – iV. 20.

Oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

Ha munkáról van szó, akkor nehéz
helyzet alakulhat ki. Szedje össze magát és még
mielőtt megszólal, számoljon el legalább tízig,
így elkerülheti, hogy önmagát hozza nehéz
helyzetbe.

Amennyiben nem a pénz játssza a főszerepet, akkor pompásnak is bátran nevezhető
hete lesz. Rokonnal vagy baráttal, ha nem akarja megszakítani a kapcsolatát, legyen elnézőbb!
Orvosi vizsgálat vagy műtét miatt ne aggódjon.

Energikus hete lesz, amikor olyan dolgoknak is a végére tud járni, amiket már hoszszabb ideje halogatott. A szerelmi kapcsolatokban több dolog alakulhat úgy, ahogyan azt szeretné.

Nehézségek adódhatnak a pénzügyeiben. A munkahelyén még az is lehet,
hogy imába foglalják a nevét, ami biztosan nem
fog tetszeni mindenkinek. Kapcsolataira negatív
hatást gyakorolhatnak a pénzügyek.

Lehet, hogy felettese másként gondolkodik, ami elfogadhatatlan lehet az
önnek. Nem érdemes vitába bonyolódni, mert
nem kerülhet ki belőle jól. A szerelmi élete most
felpezsdülhet.

Felettese nyitott a mondandójára, ötleteire. Nem kedvez az idő a külföldi
utazásnak. Ha nem tudja elhalasztani, akkor az
összes létező biztosítást kösse meg és legyen
önnél a tervezettnél jóval több pénz.

Olyan ötlete támadt, ami miatt sok irigye lesz. Fortuna támogatását is élvezheti, aminek hatására még a nyereményjátékok
egyikében is öné lehet a fődíj. Érzései változhatnak, most olyasvalaki iránt táplálhat gyengéd érzelmeket, aki hatást gyakorolhat az életére.

Hallgatni kell a megérzéseire, mert
ennek hatására elkerülhet egy akár embert próbálónak nevezhető helyzetet is. Kedvez
az idő banki, biztosítási ügyek intézésének.
Munkahelyi szerelmi kapcsolat miatt elvarázsoltnak érezheti magát.

Ámor nyila szívébe fúródhat. De az is
lehet, hogy összefut egy korábbi kedvesével, és úgy érezheti, nem múlt el minden érzelme. Jusson eszébe, hogy felmelegítve csak a
töltött káposzta jó! A munkahelyén pénzügyi
változások köszöntenek be.

Ha elégedetlen a helyzetével, akkor
most kell a tettek mezejére lépni, mert
a sors jó lehetőséget sodorhat az útjába. Kollégáinak, ha kell, legyen a segítségére. Ne várja
meg, hogy ezt kérjék, tegye meg önként. A közvetlen környezetében valaki nem mond igazat.

Gyermeke miatt olyan dolgokra is képes, amelyek korábban elképzelhetetlenek voltak. Pénzügyei siralmasan alakulhatnak.
Ne adjon ki olyan dolgokra, amelyek nem érik
meg az árukat. Olyasvalakivel találkozhat, aki
rendkívül jó hatást gyakorolhat Önre.

Lehet, hogy ingatlanügylet miatt lendül nagyobb mozgásba könyvelése bevétel oldala. Kollégái viselkedése kihúzhatja önnél a gyufát. Ha nyugalmat szeretne, akkor en
emelje fel a hangját. Egy találkozás felvillanyozhatja.

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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