499 millió
zöld Város
feJlesztésre
az önkormányzat egy 499
millió forintos pályázatból
fejleszti a város zöld területeit. a tervek között futópálya- építés és a Várkert bővítése is szerepel.
(Cikkünk a 3. oldalon)
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Választási
tudniValók
a 2018. évi országgyűlési
képviselők
választását
áder János köztársasági
elnök ebben az évben április 8. napjára írta ki.
a választás részleteiről a
4. oldalon tájékoztatjuk
olvasóinkat.
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házasság hete: éltető sodrásban
A házasság hete rendezvénysorozatot hazánkban 2008-óta
rendezik meg azzal a céllal, hogy ráirányítsák a figyelmet a
házasság és a család fontosságára. A központi programok
mellett számos település csatlakozott a kezdeményezéshez.
Szerencs idén harmadik alkalommal kapcsolódott be a házasság hete programjaiba.
A házasság hete Angliából induló kezdeményezés és mára már négy kontinens 21 országában ünneplik. Hazánkban 2008-ban rendezték meg először az egyházak és civil szervezetek összefogásával. Szerencsen a gö-

rögkatolikus egyház szervezésében kínáltak programokat a szervezők a
házasság hetén. Február 13-án kedden filmvetítést tartottak a Rákóczivár Lovagtermében, február 15-én pedig Szabó Tamás atya: Örökkön
örökké című előadásában a házasság szépségei mellett a küzdelmekről
és nehézségekről is beszélt. Az előadást követően, Balázs Pál református
lelkész és Csejoszki Szabolcs görögkatolikus parókus áldotta meg a jelenlévő házaspárokat, kiemelve azokat, akik már 50 éve fogadtak örök
hűséget és kitartanak egymás mellett jóban-rosszban, ezzel is jó példával
járva a fiatalabbak előtt. A Házasság hete idén az Éltető sodrásban mottót viselte, ami kifejezi a párkapcsolatban lévő hullámvölgyeket, viharokat, ugyanakkor a mérhetetlen szeretetet is. A több mint húsz országban
jelen lévő mozgalom célja, hogy felhívja a figyelmet a házasság, a család
értékeire, valamint segítséget nyújtson a házasságra készülőknek és a
párkapcsolati problémákkal küzdőknek is.
V. E.A.

báloztak a rendőrök
A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezésre került a rendőrbál Szerencsen február 17én, amelynek a Bocskai István Katolikus Gimnázium aulája adott otthont. Az eseményen Keresztesi János a Szerencsi Rendőrkapitányság
vezetője (fotónkon), valamint Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a vendégeket. Ezt követően a
tokaji II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Művészeti Iskola néptáncosainak és citerásainak műsora szórakoztatta a közönséget. Az este hangulatáról a Rumba Roll Zenekar gondoskodott.
V. E. A.

születésnapi köszöntő
az otthonban
Szerencs város életében hagyomány, hogy az önkormányzat felköszönti
a 90. életévüket betöltött lakosokat. A szerencsi Gyémántkapu Idősek
Otthonában Nagy Istvánnét 95. és Erdélyi Jánosnét 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Koncz Ferenc polgármester. Jókívánságainak kifejezése után Orbán Viktor miniszterelnök üdvözletét tolmácsolta és átadta
az ünnepelteknek a kormányfő emléklapját.
SfL

SZERENCSI HÍREK • 2018. március 2. XXXIII. évfolyam 4. szám • Szerkesztő: Méhi Borbála • Szerkesztőség címe (postacím): 3900 Szerencs, Rákóczi út 94. (Fürdő és Wellnessház) • Telefon: 47/561-180,
ügyeleti telefon: 20/340-6089 • E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu • Hirdetésfelvétel tel.: 20/254-1471 • Kiadja: Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár 3900 Szerencs,
Huszárvár út 11. • Felelős kiadó: Csider Andor igazgató • Készült: a Miprodukt Kft. nyomdájában • Ingyenes kiadvány, megjelenik 3800 példányban. • A lapból értesüléseket átvenni, írásokat
újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzájárulásával vagy a forrás megjelölésével lehet. • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. • ISSN 12163066

AKTUÁLIS

SZERENCSI

hírek

3

499 millió zöld-Város feJlesztésre
Előző lapszámunkban arról írtunk, hogy
895 millió forintból a volt Szerencsi Cukorgyár üzemi területének fejlesztését
tervezi az önkormányzat. Ez is egyike a
több mint 3 milliárd forintból megvalósuló sikeresen elnyert pályázatoknak.
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)-on belül környezettudatos és gazdaságélénkítő újítások is
létrejönnek 499 millió forintból. Többek
között ifjúsági kávézó, a belvárosban
futópálya építése és a várkert bővítése
is szerepel a programban.
A városi zöldfelületek kialakítása során a cél elsősorban az, hogy az új területek alkalmasak
legyenek a családok és a fiatalok számára szabadidejük hasznos eltöltéséhez. Az önkormányzat a Várkert zöldfelület bővítését tervezi, ami
a plébánia területéig tart majd. A beruházás három elemből áll, ennek megfelelően többfunkciós terek jönnek létre. A várkert bővülő területén megtörténik a parkosítás, új zöldfelületekkel: fák és cserjék telepítése, valamint füvesítés.
Sétautakat alakítanak ki, és padokat helyeznek
el. A tervek szerint vár-játszóteret alakítanak ki
ágyúkkal és egyéb játékokkal.
A projektben egyfajta iskolakert is megvalósul:
a tanulók megfigyelhetik egy-egy növény részeit, azok jellemzőit. A kertben a növényeken kívül testközelből tanulmányozhatók a rovarok,
kétéltűek, madarak apróbb kisemlősök. Tanösvény létesítésének keretében több fát, cserjét,
virágot ültetnek majd.
A beruházás második tevékenysége a Szakképző iskola udvara és az előtte levő terület megújítása. Az épület előtti zöld terület felújításra
kerül, fákat és cserjéket telepítenek, valamint
megtörténik a füvesítés. A Rákóczi utca felöl új

Bővítik a Várkertet

felvezető gyalogutat és lépcsőt alakítanak ki, és
padokat helyeznek el. Emellett kondipark kerül
kialakításra.
A pályázat során megújul a piac és környéke.
A meglévő tető mellé egy piacépület is megépítésre kerül, belső árusító helyek kialakításával. A piac mögött lévő jelenleg teljesen aszfaltos terület is átalakításra kerül. Olyan parkolót
építenek, ahol több zöldterület lesz. Az ABC felőli részen további parkolókat létesítenek.
Tervek között szerepel a Petrikovits ház helyreállítása. Az épületet renoválják, a lakórész felújításával kialakítják az ifjúsági kávéházat. Az utca és
a park felőli szakaszon elbontják a kerítést. Az ifjúsági kávéház fő funkciója az üzleti és vállalkozói
tevékenység. A Petrikovits ház gazdasági épületrész helyén fixen telepített sportszerek (pl. asztalitenisz asztal) kerülnek elhelyezésre. A nyitott tér
kialakítása kiváló lehetőséget nyújt a fiatalok sza-

badidejének hasznos és aktív eltöltésére.
A pályázatban egy 600 méternyi futókör kialakítása is szerepel. A tervek szerint a pálya kellően széles lesz, rekortán burkolattal kialakítva.
A rekortán nem más, mint aszfaltból és műanyagból készült rugalmas anyag atlétikai pályákhoz. A futópálya szakaszai: Rákóczi utca
mellett - Béke utcától Ondi útig - tömbön belül
- Ondi út mellett. A Béke utcán parkoló kialakítása szerepel, a Sallai utcán pedig a járdafelületek, útburkolatok felújítását tervezik. A beruházás utolsó tevékenysége a töltőhely kialakítása elektromos autóknak („A” típusú) Az elektromos töltőoszlop elsősorban környezetvédelmi funkciót tölt be.
Az infrastrukturális beavatkozások mellett, lakossági szemléletformáló programok, előadások és konferenciák kerülnek majd lebonyolításra – ezeket tartalmazza a pályázat.

Szerencs Város Önkormányzata
nevében a közelgő

Nőnap alkalmából
köszöntöm városunk
lányait és asszonyait.

Koncz Ferenc
polgármester
A piac épülete is megújul
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amit a Választásról tudni kell
Az Alaptörvény 2. cikk (3) bekezdése szerint az országgyűlési képviselők általános választását az előző Országgyűlés megválasztását követő negyedik év április
vagy május hónapjában kell megtartani. Az időpontot a köztársasági elnök tűzi
ki. Áder János köztársasági elnök a 2018. évi országgyűlési képviselők választását 2018. április 8. napjára írta ki.

Az Országgyűlés 199 képviselőből áll. A magyar
választási rendszer vegyes rendszer, mely két
részből áll: az egyéni választókerületi és a listás
rendszerből. Az egyéni választókerületi rendszerben 106 egyéni választókerületre oszlik az
ország területe, mindegyikben egy jelölt szerez
mandátumot, a szavazatok relatív többségét
megszerző jelölt lesz a képviselő. A listás rendszerben országos listák vannak, mely listákról
93 képviselő szerezhet mandátumot. Tehát április 8-án egyfordulós választás keretében a választópolgárok két szavazattal rendelkeznek:
egyrészt szavazhatnak arra, kit szeretnének az
egyéni választókerületükben (ebből 106 van)
képviselőnek, másrészt a másik íven arról döntenek, hogy az országos pártlistáról melyik pártot támogatják.

A szavazás napján 6-19 óráig lehet szavazni abban a szavazókörben, amelyben a választó szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók február 19ig kaptak tájékoztatást a Nemzeti Választási Irodától. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen adhatja le voksát. A
szavazás napján szerencsi lakcímétől távol tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország külképviseletein szavazhat. Átjelentkezést április 6-án 16 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe vételt március 31-én 16 óráig lehet
kérni a www.valasztas.hu oldalon, illetve levélben vagy személyesen a Szerencsi Helyi Választási Irodán (3900 Szerencs, Rákóczi u. 89.).
A mozgásában egészségi állapota miatt gátolt

választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
nyújthat be meghatalmazott útján vagy levélben, legkésőbb április 6-án 16 óráig a Szerencsi
Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 15
óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz. A
kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár
nevét, születési nevét, születési helyét, anyja
nevét, személyi azonosítóját. Ha átjelentkezéssel szavazó választópolgár igényel mozgóurnát,
a kérelemnek tartalmaznia kell azt a címet, ahova a mozgóurna kiszállítását kéri. A
kérelem letölthető a www.szerencs.hu oldalról.
A szavazat leadására azt követően kerülhet sor,
ha a szavazatszámláló bizottság megállapította
a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját vagy lakcímét, és szerepel a
névjegyzékben.
A személyazonosság igazolására alkalmas: a
magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi formátumú személyi), az ideiglenes személyazonosító
igazolvány, a vezetői engedély, vagy az útlevél,
ideiglenes útlevél. A személyi azonosító igazolására alkalmas: a személyi azonosítót igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya), vagy a hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi
azonosító jelről. A lakcím igazolására alkalmas:
a lakcímet igazoló hatósági igazolvány, vagy a
régi formátumú személyazonosító igazolvány,
amennyiben a lakcímet tartalmazza. Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím
csak a szavazás napján is érvényes igazolvány
valamelyikével igazolható.
Szerencs város szavazóköreinek címében a
2014. évi országgyűlési választások óta változás
nem történt. A szavazókör címe, és a szavazókörhöz tartozó utcák listája megtekinthető a
www.szerencs.hu oldalon.
Dr. Barva Attila,
a Helyi Választási Iroda Vezetője
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Városházi napló
Az egyházközösségek éves beszámolóján és a város költségvetésén volt a hangsúly a február 22-én megtartott képviselői-testületi ülésen.
Az első napirendi pontban a református egyházközösség tevékenységének összefoglalóját hallgatták meg a városatyák. Balázs Pál református
lelkész elmondta, hogy a 2011-es népszámlálás során 1835 ember vallotta
magát református vallásúnak. A hétvégente megtartott szerencsi istentiszteleteken átlagosan 100 fő vesz részt. Az elmúlt esztendőben 21 főt
kereszteltek meg, 25 fő konfirmált és 11 pár házasságkötésére került sor.
A gyülekezet aktívan részt vállal a városi rendezvényeken. A második
napirendi pontban Csejoszki Szabolcs görögkatolikus parókus tartott beszámolót az egyházközösség működéséről. Elhangzott: a tavalyi évben
hat gyermek vett részt elsőáldozáson. A Bolyai iskolában és a Bocskai
gimnáziumban közel 200 diákot tanítanak hittanóra keretében. Csejoszki
Szabolcs szerint kiváló a kapcsolat a helyi egyházközösség és az önkormányzat között. A parókus megköszönte a sok támogatást, hiszen a város segítsége nélkül nem tudták volna megújítani a templom tetőszerkezetét és lefesteni a falakat. Elmondta, hogy évről évre folyamatosan
figyelik a pályázati lehetőségeket. Erre az évre már nyertek is egy kisebb
összeget a parókia tetőszerkezetének és nyílászáróinak a felújítására.
Csejoszki Szabolcs hangsúlyozta: a legfontosabb feladatnak azt tartja,
hogy a vallási életet a hétköznapokba is be tudják vezetni. Ezt tükrözi,
hogy a tavalyi évben számos programot tartottak, mint pl. a házasság
hete és a görögkatolikus bál. Koncz Ferenc polgármester szerint alapvető
dolog az, hogy támogatják a helyi egyházakat, hiszen olyan egyedi, közösségépítő szerepük van, ami fontos egy kisváros életében. A következőkben a Zempléni Múzeum 2017. évi beszámolóját és idei munkatervét
tárgyalták a képviselők. Fazekas Lászlóné a Zempléni Múzeum igazgatója
beszédében kiemelte, hogy az intézmény a tavalyi évben sikeres szakmai
évet zárt. A pályázatokat továbbra is folyamatosan figyelni fogják. Dr. Gál
András képviselő szerint az igazgatónő figyelemreméltó és nagyszerű
munkát végez a múzeum élén. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester elmondta:
fontos feladat lesz a jövőben a múzeum és a Rákóczi-vár fűtésének korszerűsítése, hiszen a rendszer elavult. Koncz Ferenc szerint az intézmény
támogatása lényeges, hiszen ott szerencsi emberek dolgoznak. A testület
a 2018. évi munkatervet egyhangúlag elfogadta. A képviselők a Szerencsi
Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői beosztására kiírt pályázatot is tárgyalták. Király Judit közművelődési szakreferens beszámolójában elhangzott: a magasabb intézményvezetői posztra kötelező nyilvános pályázatot
kiírni. Azonban a nemzeti köznevelésről szóló törvény kivételt enged ez
alól: akkor mellőzhető a nyilvános pályázat kiírása, ha egy vezetőt újra
választanak. Ez azonban csak akkor valósulhat meg, ha mind a fenntartó
– jelen esetben a képviselő-testület, mind az óvoda nevelőtestülete
egyetért. A képviselő-testület egyhangúlag támogatja, hogy a következő
ciklusban továbbra is Angyal Györgyné töltse be a vezetői szerepet. Dr.
Barva Attila Szerencs Város jegyzője felhívta a figyelmet arra, hogy ez a
hosszabbítás csak a nyugdíjkorhatárig alkalmazható. A következő pontban Czakóné Szikszai Orsolya a 2018-as városi költségvetést ismertette.
Dr. Takács István képviselő szerint ideje lenne takarékoskodnia a városnak. Felvetette, hogy a képviselői alapot 50 ezer forintról csökkentsék
30 ezer forintra. Ezzel – éves szinten – mintegy három millió forintot tudna spórolni a város. Megemlítette azt is, hogy az intézményekben márciustól vezessenek be létszámstopot, és a vezetők vizsgálják meg a létszámcsökkentés lehetőségét. A képviselő szerint az iskolai étkeztetés is
felülvizsgálásra szorul. – Már most látható, hogy az iskoláknak az étkeztetésénél éves szinten megközelítőleg 15 millió forint veszteségük van.
Gondoljuk meg, és május elsejétől hárítsuk át jogosan az iskolákra ezt a
költséget – természetesen megosztva – mondta Takács István. Elhang-

zott az is, hogy több környékbeli kistérségi településnek is pénzbeli tartozása van a város felé, ezeket mihamarabb be kell hajtani. Dr. Barva
Attila jegyző itt felhívta a képviselők figyelmét, hogy folyamatosan próbálják behajtani ezeket a tartozásokat, de vannak olyan kistérségi települések, amelyek komoly adósságokat halmoztak fel és nem tudnak fizetni. Takács István képviselő szerint az egyik legfontosabb tényező a takarékoskodásban, hogy az intézmények és cégek ne lépjék át az előre
meghatározott költségvetést. Azért, hogy ez az idei évben megfelelően
ellenőrizhető legyen, a vezetők az önkormányzat munkatársaival közösen
negyedévente tanácskoznak majd. A képviselő-testület a fent említett
intézkedések bevezetéséről nyáron fog szavazni. Ezt követően Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester röviden tájékoztatta a képviselőtestületet a február
15-ei testvérvárosi, nyárádszeredai utazásról – erről a beszámoló a 7. oldalon olvasható. A február 22-ei testületi ülés teljes egészében megtekinthető a Szerencsi Hírek YouTube csatornáján.
N. I.
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köszöntötték az ápolókat
Az ápolók napját Magyarországon 2014 óta ünneplik február 19-én, Kossuth Zsuzsanna, az első magyar főápolónő születésének évfordulóján, az ápolói munka elismeréseként. Szerencsen ebből az alkalomból február 21-én
a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetben tartottak összejövetelt. Az eseményen Dr. Bobkó Géza az intézmény igazgató főorvosa köszöntötte a
város egészségügyi dolgozóit, és beszédében kiemelte,

hogy az egészségügyi ellátás megfelelő működéséhez az orvosok mellett elengedhetetlen a szakdolgozók odaadó munkája is. Ezt követően
Kossuth Zsuzsanna Emlékéremmel tüntették ki Visóczki Mártát és Czinkné Kádas Erikát, akik lelkiismeretes és magas szinten végzett szakmai
munkájukért és a betegellátásban tanúsított humánus hozzáállásukkal
érdemelték ki a kitüntetést. A díjazottaknak Koncz Ferenc polgármester
is gratulált.
V. E. A.

emlékezés a kommunista
diktatúra áldozataira
A kommunista diktatúra áldozataira emlékeztek február 23-án Szerencsen. Az ünnepség reggel a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban kezdődött, ahol az intézmény pedagógusa, Bodnár Éva beszédét követően a

tanulók verseket szavaltak. A városi megemlékezés a kommunista áldozatok emléktáblájánál folytatódott. Ringer István tárogató
játéka után, Koncz Ferenc polgármester az
emberi élet fontosságáról és az erőszak el-

utasításáról szólt. Nagy József versmondó
Gyóni Géza: Csak egy éjszakára című versét
adta elő, majd a megemlékezés koszorúzással és mécsesgyújtással zárult.
F. D.
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a táVolodó boCskai nyomában…
2005. óta városunk delegációja mindig
megjelenik Nyárádszeredán, hogy
együtt emlékezzünk Mór, Hajdúdorog,
Örkény, Aszód és Simontornya delegációival Erdély sorsát hosszú időre meghatározó, de egyébként magyarországi
főúr, Bocskai István emlékének.

Az erdélyi rendek nem kedvelték különösebben
a Bihar megyei nagyurat, volt is okuk rá. Ám amikor keresztbe-kasul feldúlták az osztrák zsoldosok Erdélyországot, egymásra talált a vallásáért
és életéért küzdő Váradi kapitány és a kilátástalan helyzetben lévő székely, magyar, szász rend.
Nyárádszeredán csak az előbbi két rend hajolt
meg a fejedelem akarata előtt, s úgy érkezett
Szerencsre, hogy még nem iktatták be fejedelmi
méltóságába, sőt a fejével játszott.
A politikai és katonai sikereknek hála mégis öszszefogást tudott teremteni, a régebbi sérelmeket
minden fél feledte, így a Bécsi-békével nemcsak
szűkebb hazája Felső-Magyarország és Erdély, de
a 15 éves osztrák-török háború lezárására is ju-

tott diplomáciai ereje, mert közvetítésével létrejött a Zsitvatoroki-béke.
A ma emberét persze saját sorsa érdekli, ami legalább annyira összetett, mint az a kor, amelyben
Bocskai élt. Az emlékére alapított civil szervezet
25 éves évfordulóját, s a leköszönő kuratórium
tagjait méltatták a dísz tanácsülésen, majd
Aszód testvérvárosának protezsálásában egy
mátraaljai borászat bemutatóján vehettünk részt.
A programban szerepelt Marosvásárhely magyar
nevezetességeinek szűkre szabott idejű meglátogatása.
A városvezetők örömmel újságolták, hogy magyar segítséggel két történelmi egyház, óvoda,
illetve bölcsőde építésére kapott lehetőséget,
melyből az óvoda építése már megkezdődött.
Erdély első női gyógyszerészének, aki férjével
együtt testvérvárosunkban nyitotta meg patikáját, szerettek volna méltó emléket állítani annak
a ma is üzemelő patikának a falán, ahol ez az úttörő vállalkozás kinyitotta kapuját. Az avatás
előtti napon érkezett a dörgedelem, ha nem két
nyelvű a tábla, akkor kívül tágasabb. Ily módon
az utcán tárogató hangja mellett hullt le a lepel,
s került rögtön ideiglenes raktárba az üvegtábla.
A hagyományos, de úrvacsorával egybekötött istentisztelet végén még a helybeli líceum diákjai
adtak műsort, majd ugyancsak tárogatószó mellett helyezték el a megemlékezés koszorúját a
különböző politikai és civil szervezetek, valamint
az önkormányzatok képviselői. Az eső, a hó, a
sár végig kitartott mellettünk, de Bocskai apánk
nem az időjárást nézte.
Ringer István tárogatós és kedves felesége, valamint Nagy István, a Szerencsi Hírek munkatársa
és jómagam képviseltük városunkat, s hajtottunk
fejet fejedelmünk emléke előtt. Talán nem illik
egy ilyen tudósításba, de egy főleg fiatalok által
látogatott műintézményben a munkára, a tisztességre, a becsületre buzdító táblákat aggattak
a falra. Döbbenetes volt.
dr. Egeli Zsolt, alpolgármester
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OKTATÁS

kis matematikusok
a bolyaiban
Az elmúlt hetekben a matematikáé volt a főszerep a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában,
ugyanis két matematika versenynek adott otthont az intézmény. Február 16-án a Zrínyi Ilona Országos Matematika Verseny megyei fordulóját idén 27-ik alkalommal tartották meg. A megyei
döntő eredményhirdetése márciusban lesz Sajószentpéteren, a legjobban teljesítők tovább jutnak
az országos megmérettetésre, amit Kecskeméten rendeznek.
Február 21-én harmincadik alkalommal tartották meg a Hegyalja Matematika Versenyt az intézményben. A megmérettetés a szerencsi helyszín mellett Sárospatakon és Sátoraljaújhelyen is egyidőben zajlott. A verseny során húsz iskolából összesen 236 tanuló adott számot tudásáról. A kétfordulós verseny döntőjét várhatóan március 21-én rendezik majd meg.

előadások Végzős gimnazistáknak
Az elmúlt időszakban a Bocskai István Katolikus
Gimnázium több előadást is szervezett a végzős
diákok számára. A történelem iránt érdeklődőknek Prof. Dr. Takács István hajdúszoboszlói Szé-

Prof. Dr. Takács István Széchenyi kutató tart előadást

régészetről
tanultak
a rákóCziban
Régészeti előadást tartottak február 7-én a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában.
A harmadikos diákoknak Pintye Gábor, a nyíregyházi Jósa András Múzeum régésze tartott interaktív előadást. Többek között szó esett arról,
hogyan dolgozik egy régész, honnan tudják,
hogy hol kell ásatást szervezni valamint, mi történik egy-egy lelet megtalálásakor. Az előadás
után a gyerekek közelebbről is megtekinthették
a leleteket melyek között volt középkori kard,
honfoglaláskori koponya, de egy római erődítményből származó kődarabot is megérinthettek.
N. I.

chenyi kutató tartott előadást február 14-én az
intézmény aulájában. A tanulók a legnagyobb
magyar – Széchenyi István – tetteiről és nemes
gondolatairól hallhattak értekezést. Ezen kívül
lelki vívódásairól, és szerelmeiről is elhangzott
néhány történet. A rendészeti tagozaton tanulóknak február 15-én Ujlaki István a Borsod-

Abaúj-Zemplén megyei Polgárőr Szövetség, ifjú
polgárőrök referense mutatta be a szervezet
munkáját, valamint a közösségi oldalak veszélyeiről is beszélt. Továbbá felhívta a figyelmet
arra, hogy a polgárőrséghez folyamatosan várják az új tagokat.
V. E. A.
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pirosba öltöztek az oktatási intézményekben
Az Öltözz pirosba akció 2011-ben jött létre, melyhez iskolák, intézmények
és civil szervezetek is csatlakozhatnak. A kezdeményezés lényege, hogy a
résztvevők piros ruhába öltözve fejezik ki együttérzésüket a kis betegek
iránt, valamint minimum 200 Ft-al támogatják a Dóri Házat. A Szemem
Fénye Alapítvány 2010-ben alapította meg a Dóri Házat, az ország első
gyermekhospice ellátását végző intézményét Pécsen. A gyermekhospice
ház szolgáltatásait 0–24 éves kor közötti krónikus, vagy gyógyíthatatlan
betegségben szenvedő gyermekek, fiatal felnőttek és családjaik vehetik
igénybe. A szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola a kezdetektől, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola, valamint a Bocskai István Katolikus Gimnázium idén második alkalommal csatlakozott az adománygyűjtő akcióhoz. Az Öltözz pirosba mozgalomnak köszönthetően tavaly közel 4,5 millió forintot gyűjtöttek össze országszerte a Dóri Háznak,
amihez a szerencsi diákok is hozzájárultak.
V. E. A.

farsang az óVodákban
Megtartotta farsangi mulatságát a szerencsi Napsugár- valamint az Ondi
Óvoda február 21-én. Az ünnepségen az ovisok egyénileg és csoportosan
is bemutatkoztak, majd rövid műsorral kedveskedtek a szülőknek. A gyermekek szuperhősök és mesefigurák jelmezeit öltötték magukra: volt többek között királylány, űrhajós, rendőr és vámpír is. Az apróságok az Ondi
Óvodában elkészítették ünnepi álarcukat, majd kezdetét vette a farsangi
karnevál. A vidám délelőtt folyamán a gyerekek az ünnephez kapcsoló
verseket és dalokat adtak elő a közönségnek.
F. D.
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KULTÚRA

örök mozgásban
Tizenegyedik alkalommal tartották meg az Örök Mozgásban táncestet
február 24-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Az eseményt Koncz Ferenc polgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy a már hagyománnyá
vált rendezvény óriási népszerűségnek örvend, hiszen minden évben teltház fogadja a tánccsoportok előadásait.
A bemutatón Dr. Szemán Ákos, Taktaharkány polgármestere a mozgás
és a tánc fontosságáról szólt.
A rendezvényre öt településről érkeztek a fellépők, akik színvonalas és látványos táncokat mutattak be. Az idei est azért is sikerült különlegesre, mert
jelen volt a tánccsoport egykori tagja Fila Tímea is, aki nemrégiben egy balesetben maradandó sérülést szenvedett. A táncest végén Kovács Annamária Cini a rendezvény szervezője és koreográfusa megható produkcióval
készült, melyen részt vettek Tímea egykori csoporttársai is.
F. D.

bereCz andrás megénekeltette
a szerenCsieket
Ha lehet szabatosan fogalmazni,
a Szerencsi Művelődési Központ
és Könyvtár munkatársai „beletrafáltak” az előadás választásba
akkor, amikor azt találták ki,
hogy Berecz András Kossuth-díjas énekest, mesemondót, népmesegyűjtőt, folklórkutatót (lehet sorolni a titulusokat) hívják
meg egy laza, vidám est megvalósításához. Merthogy az előadóművész hozta magát. És hozta a
mély igazságokat tartalmazó,
ugyanakkor kacagó izmokat ser-

kentő sziporkáit, életből merített meséit, történeteit, mindezeket rengeteg
humorral körítve. A közönség könnyeket hullatott, a művész kérésére énekelt… és vastapssal jutalmazott. Berecz András remek hangulattal töltötte
meg a Rákóczi-vár színháztermét. Majd átvette Koncz Ferenc polgármester ajándékcsomagját, belepillantva csettintett egyet, kis ráadást rögtönzött, végül meglepődött. Amikor encsi diákok – már műsoron kívül – erdélyi dalokkal kedveskedtek neki. Nagyszerű est volt!
SfL

ismét találkoztak
a tudománybarátok
A Szerencsi Tudománybarátok Köre szervezésében tartott előadást
Dr. Joó Pál, a Magyar Tudományos
Akadémia doktora, a Debreceni
Egyetem nyugalmazott tanszékvezető egyetemi tanára a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban február 20-án. Dr. Joó Pál megmutatta
okleveleit és kitüntetéseit, amelyek
végigkísérték eddigi életútját. A
rendezvényen elhangzott, hogy az
április 25-én megrendezésre kerülő
Tudománybarátok Körének előadója, Dr. Tóth Arnold múzeumigazgató-etnográfus lesz.
F. D.

PORTRÉ

SZERENCSI

hírek

11

„a szeretet a pedagógusi pálya
egyik fő mérföldköVe”
Angyal Györgyné már 42 éve dolgozik óvodapedagógusként városunkban. 2005-től az intézményvezetői tisztséget
is ellátja a Szerencsi Óvoda és Bölcsődében, emellett a
Gyermekkert Alapítvány kuratóriumi elnöke. Gyermekszeretete és a pedagógusi pályához való elhivatottsága példaértékű. Egykori óvónénimmel beszélgettem.

Angyal Györgyné tősgyökeres szerencsi lakos: itt
született és fiatalkori éveit is itt töltötte. – Azzal is
büszkélkedhetek, hogy ez a csodálatos óvoda,
amit felújítottak és ahova én is egykor jártam, a
nagyszüleim területe volt. Kétéves koromig itt éltem a bátyámmal együtt, a nagyszüleimnél nevelkedtem, miközben a szüleim építkeztek – kezdi
Marika néni. Édesanyja szakácsnőként dolgozott
az iskolában, édesapja pedig gépkocsivezetőanyagbeszerző volt a Szerencsi Csokoládégyárban.
Marika néni a pedagógusi hivatás szeretetét már
iskolás korában magába szívta. – Nagyon jó tanárok vettek körül, támogattak a tanulásban és
sokat segítettek nekem. Látták, hogy édesanyám
sokszor egyedül van, így délután napköziben maradtam. Kisgyermekként nem a tévé előtt ültem,
hanem igyekeztem mindig valamit csinálni: nyírtam, vágtam, ragasztottam, rajzoltam, olvastam.
A pedagógusi szakma folyamatosan épült be az
életembe, a gondolkodásomba, az elképzeléseimbe. Olyan sok jó példa volt előttem: a tanárok,
tanítók, akik örömmel és szívesen tanítottak és
szeretettel vettek körül. Úgy vélem, hogy a szeretet és az empátia a pedagógusi pálya egyik fő
mérföldköve, fő pillére. A középiskolai évek idején
egyszer felkértek, hogy kísérjem el a gyerekeket
Zánkára az ifjúsági táborba. Óriási kihívás volt, és
egyben indíttatás is, hogy ez a pálya talán nekem
való. A gimnáziumból kikerülve már tudtam, hogy
pedagógus szeretnék lenni – mondja.
– Orosz-magyar szakra jelentkeztem annak idején, de sajnos egy pont híján nem vettek fel. Tanácsi alkalmazottként az akkori Szerencsi Csokoládé és Cukorgyár óvodájában dolgoztam
egy évig. Nagy örömmel emlékszem vissza
Komlósi Ilonka nénire, az akkori a vezetőre, aki

felfedezte bennem az
óvodapedagógusi tehetséget. Különböző
feladatokra kért fel:
dekorálni, diafilmekből meseillusztrációkat festeni a falra,
melyet nagy élvezettel csináltam. Sokat
énekeltünk a nagyszerű kollégákkal együtt
sok és rengeteg hasznos dolgot tanultam
tőlük – meséli Marika óvónéni.
Sárospatakon végezte el az óvodapedagógusi
szakot. 1980-ban diplomázott és közben férjhez
ment, egy fia és egy lánya született. – Sokat gondolkodtam rajta, hogy sikeresebb lettem volnae, ha a tanári pályára megyek, de nem bántam
meg, mert most is azt mondom: ha ma újrakezdhetném, akkor is óvodapedagógus lennék. Ezt a
feltétel nélküli szeretetet, ezt a sok csodás gyermekkori évet, a mosolyt, az ölelést, a simogatást
máshol nem kaphatnám meg. Úgy gondolom,
hogy ez az élethivatásom. Ezt igyekeztem a 42
év alatt véghezvinni. Egy óvónőnek sok mindenhez érteni kell, a gyermekneveléshez kapcsolódó
szaktudományokból sok ismerettel kell rendelkeznie (matematika, környezet, vizualitás, ének)
valamint a tolerancia, és elsősorban a gyermekek
szeretete, ami nagyon fontos – mondja.
A főiskola után Szerencsen kezdett el dolgozni.
– 1977 szeptemberében kerültem közalkalmazotti státuszba, és azóta folyamatosan itt vagyok már 41 éve, de összeségében 42 évet töltöttem a pályán. Ezidő alatt sok minden megváltozott: egy generáció felnőtt, átalakult a gazdasági, társadalmi életünk. Megjelent sok olyan
pszichológiai jellegű probléma, ami rá világított
arra, hogy valamit változtatni kell, ezért a nyelv
és beszédfejlesztő szakvizsgára jelentkeztem,
melyet a Budapesti Bárczi Gusztáv Tanárképző
Főiskola kihelyezett tagozatán Egerben végeztem el. Egy pedagógusnak meg kell találnia azt
a kapaszkodót, amivel folyamatosan meg tud
újulni. Lényeges az innováció. Mondhatom,
hogy hosszú ideje vagyok a pályán, de ha nem
tudok megújulni, fejlődni, változni akkor fásulttá
válhat egy pedagógus. Muszáj felvenni az üte-

met ezzel a gyorsan fejlődő korral – tette hozzá.
2005-ben pályázatot írtak ki a szerencsi óvodák
vezetésére, ekkor került Angyal Györgyné a nevelési intézmények élére. – Mindig szerettem a
megmérettetést, és a kihívásokat. Ebben az elképzelésemben támogattak a munkatársak
– kollégák, nevelőpedagógusok, dajkák –, akik
maximálisan segítették munkámat és én hálával,
köszönettel tartozom nekik. Nyilván a kor előrehaladtával egyre több tapasztalatra tettem szert,
szeretem ezt a munkát. Azért, hogy a vezetői ismereteimet tovább fejlesszem jelentkeztem a
BME közoktatásvezetői szakára, majd 2008-ban
sikeres szakvizsgát szereztem.
A pedagógus pályán nagyon fontos a gyerekek
érzelmi biztonsága, a szeretet, a rájuk való figyelés és törődés. Szeretni kell a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket is és mindent meg
kell tennünk annak érdekében, hogy a gyermek
az óvodás kor végére megfeleljen az iskolaérettség kritériumainak. Nekünk a főiskolán azt tanították, hogy amikor egy pedagógus belép egy
terembe, vagy egy csoportba, akkor a gondját
kívül hagyja és átadja magát a gyerekeknek –
folytatja Angyal Györgyné.
Marika óvónéni az óvodavezetés mellett a dajkaképzésben is részt vállalt. – Több felnőttképzési intézmény kért fel arra, hogy oktassam a
képzésben résztvevőket, ami tényleg örömömre
szolgált. Mindig vannak új elvárások, követelmények, amit érdemes a technikai alkalmazottaknak is betartani és nekünk vezetőknek az új ismeretet átadni a régi dolgozóknak. Azt is tanítjuk, hogy a dajkanéni az óvónő társa, és az
együttműködő szoros kapcsolatuk kihat a gyermekcsoportok életére is – tette hozzá.
Marika néni azt mondja, hogy hétköznap nagyon
kevés az ideje, de szívesen olvas regényeket és
keresztrejtvényt fejt, gyógynövényeket gyűjt,
barkácsol és nagy sétákat tesznek. – A kislányomék Ausztriában élnek, időszakonként hosszabb
hétvégéket töltünk náluk, akkor túrákat, kirándulásokat szervezünk. A környékbeli osztrák hegyeket már bejártuk, és szívesen újra elmegyünk
azokra a helyekre, hiszen nagyon jó feltöltődni,
magunk mögött hagyni a feladatokat, csak így
tudunk újra erőt meríteni az újabb kihívásokhoz.
M. B.
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KÖZÉRDEKŰ

lakossági felhíVás!

ÉrtesítÉs az ebek 2018. Évi veszettsÉg elleni oltásáról És chipezÉsÉről
szerencs És ond területÉn
A chip behelyezés díja 4 000 Ft/eb, oltás díja 4 000 Ft ebenként, melyet a helyszínen kell
megfizetni. Ez a díj a kötelező féreghajtást is
magában foglalja, 20 kg testsúlyig. Minden három hónaposnál idősebb eb oltása kötelező.
Az előző évben kapott oltási könyvet kérjük,
mindenki hozza magával, mert új oltási könyvet

anyakönyVi
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Házasságot kötöttek: Papp Zsolt Miklós
– Madarasi Andrea, Kovács Károly – Sotkó
Katalin, Batta Attila – Pásztor Brigitta, Soltész Máté – Havriló Mónika, Cseh Péter –
Zemlényi Gabriella
Születtek: Kiss Alíz, Szabó Félix, Sipos Patrícia, Matisz György Bence, Matolcsi Máté
Marcell, Turcsány László
Elhaláloztak: Buri József (68 év), Kutas
Lászlóné sz. Porkoláb Anna (70 év), Kőfalvi
Antal (73 év), Czinke Ferenc Jánosné sz.
Láng Gizella Erzsébet (77 év), Homoróczki
Andrásné sz. Durányik Borbála (69 év), Laczkó József (62 év), Tóth Sándorné sz. Hornyák
Zsuzsanna (53 év), Ostorházi László Pálné sz.
Stevlik Olga Mária (80 év), Ryan Declan Anthony (57 év), Ványai Terézia Éva (59 év),
Margitai Józsefné sz. Demkó Mária (85 év),
Tóth László (64 év), Sztrik Gábor Jánosné sz.
Orosz Erzsébet (70 év), Rontó László (57 év),
Nagy Istvánné sz. Dajka Piroska (93 év), Spivák Lászlóné sz. Drenguba Mária (83 év),
Papp Zoltán (76 év), Pál György (80 év).

csak térítés ellenében áll módunkban kiállítani.
A háznál és a rendelőben történő oltás
díja: 5 000 Ft ebenként, a chip behelyezés díja 5 200 Ft ebenként.
A háznál történő oltás időpontja: 2018.03.25én (vasárnap) 8-17 óráig tart, 2018.03.25. után
pedig egyénileg egyeztetett időpontban történik, melyre bejelentkezni a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft-nél az alábbi telefonszámokon lehet, munkaidőben: 7:00-15:30-ig.
Az oltás és chipezés meglétét a hatóságok
az állat tartási helyén ellenőrizni fogják.
Az oltatlan és chipezetlen eb tulajdonosa
80.000 – 220.000 Ft-ig terjedő pénzbüntetésre számíthat. A kötelező oltást követően
az Önkormányzat ebösszeírást tart!
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.
Dr. Boros László jogosult állatorvos
Tel.: 47/361-308, 20/323-6507,
70/628-4271

az oltás helyszínei és időpontJai szerenCsen:
2018.03.10. (szombat) 8:00-10:30
Szerencsi Városgazda NP. Kft. Telephely (Szerencs, Eperjes 9.)
2018.03.10. (szombat) 10:40-12:00
Fecskés, Arany J. úti Élelmiszerbolt mögötti
üres telek
2018.03.10. (szombat) 13:00-14:30

Erzsébet tér (a Posta mögött)
2018.03.11. (vasárnap) 8:00-10:30
KRESZ Park (Hidegvölgy utca végén)
2018.03.11. (vasárnap) 10:40-12:00
Kilián út 33. szám melletti üres telek
2018.03.11. (vasárnap) 13:30-16:00
Ondi út (játszótér mögött)

az oltás helyszínei és időpontJai ondon:
2018.03.10. (szombat) 14:40-15:30
Fő út, Ady Endre út

2018.03.10. (szombat) 15:30-16:30
Alsó buszmegálló

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 március 19-én. Nyiri Tibor alpolgármester: alpolgármester: minden hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb
március 22-én. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 812 óráig, legközelebb március 7-én. A fogadóórák általános bejelentkezés
alapján történnek a (47) 565–202-es számon.

szerencsi Járási hivatal, kormányablak

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

szerencsi Járási hivatal és gyámhivatal

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

ügyeletes gyógyszertárak

Március 5-11.: Alba Gyógyszertár, március 12-18.: Tesco Gyógyszertár,
március 19-25.: Centrum Gyógyszertár.

központi orvosi ügyelet

Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47) 362255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, szabadnapokon, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.
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a hét gyógynöVénye: a kurkuma
A gyömbérfélék családjába tartozó kurkuma a
tropikus területek kedvelt fűszernövénye. Főként Kínában, Indiában, Indonéziában és Dél-Amerikában termesztik. Sárga festékanyagot
tartalmaz, ezért „indiai sáfránynak” is szokták
nevezni. A két növény közötti hasonlóságot már
Marco Polo is feljegyezte, és a kurkumát ajánlotta a sáfrány helyettesítésére. Gyógyászati célokra és fűszerként elsősorban gyökerét alkalmazzák, de Ázsiában előszeretettel fogyasztják
még virágait és hajtásait. Leveleit gyakran halételek ízesítésére használják. A kurkumát az Indiai konyha már i.e. 3000 évvel alkalmazta. Nyugaton inkább csak ételszínezékként terjedt el.
Az élénkvörös színű kurkuma őrlemény kis
mennyiségben narancsra és gyömbérre emlékeztető zamatot kölcsönöz ételnek, ám töményen kissé kesernyés. A világszerte ismert és
kedvelt Currys fűszerkeverék, valamint a Worchester mártás fontos alkotórésze. Kellemes ízt
és színt biztosít a párolt rizsnek, a húslevest pedig aranysárgává varázsolja. Az indiai gyógyászatban emésztésserkentőként, lázak, fertőzé-

sek, ízületi panaszok és májbetegségek ellen
használják. Zsíros ételek utáni teltségérzésnél
jó szolgálatot tesz, redukálja a gyomorsav termelést. Jótékony hatású felfúvódás és bélgörcsök esetén, elősegíti a méreganyagok kiürítését a belekből. A kínai gyógyászatban a vérkeringés javítására is alkalmazzák. A kurkuma hatóanyagai gátolják a vérrögök kialakulását, ez-

által csökkentik a szívinfarktus- és trombózisveszélyt. Vérzések csillapítására, valamint menstruációs panaszok kezelésére
is javasolják. Különösen hatékony ízületi
gyulladás (arthritis), degeneratív ízületi
betegség, reumás jellegű ízületi gyulladás esetén. A kurkuma a boka, a térd, a
csípő, a hát és a csukló ízületi fájdalmait is
csökkenti, ezzel együtt az ízületben lévő
gyulladást is lehúzza. Fogyaszthatjuk fűszerként, bár ennek akkor van hatása, ha rendszeresen ízesítjük vele ételeinket. Ebben a formában kiváló megelőzés szempontjából. Ha már
kialakult ízületi problémánk van, akkor nagyobb
dózisban étrend-kiegészítőként vehetjük magunkhoz, amit célszerű kúraszerűen fogyasztani.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: Legfontosabb alkalmazási területe a cickafark teának a
női bajok gyógyítása. A beküldők közül Stark Erzsébet, 3902 Szerencs-Ond, Jókai u. 4.
szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte.
A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mire alkalmazzák a kurkumát a kínai gyógyászatban? Megfejtéseiket március 16-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján.
A borítékra írják rá: Egészségünkért.

egészséges Csemege: a tökmag
A tökmag az egyik legtöbb jótékony hatással
bíró élelmiszer. Sokféle módon fogyasztható,
ehetjük nyersen, pirítva, önmagában vagy ételekbe, salátákhoz, mártásokhoz keverve, de egy
biztos: minden formájában rendkívül egészséges! Különösen a férfiak számára elengedhetetlen, hiszen segítségével elkerülhetők a
prosztata betegségei. Kevés olyan egészséges,
sokoldalú táplálék létezik, mint a tökmag. A
tökmag fehérjéi könnyen emészthetőek:
amennyiben napközben alkalomszerűen, „nasiként” fogyasztjuk, remekül szabályozza a vércukorszintet. Ez különösen akkor fontos,
ha szeretnénk megszabadulni a plusz kilóktól: fogyókúra közben ugyanis a tökmag
fogyasztásával elkerülhetjük a hirtelen
rosszulléteket. Szintén
gazdag Omega-3 eszszenciális zsírsavakban, ahogyan vastartalma is jelentős. Ennek köszönhetően a
tökmaggal egész nap
szabályozhatjuk az
energiaszintünket.

Gyulladáscsökkentő hatása a gyógyszerekével
vetekszik, csillapítja az irritációkat, valamint a
duzzanatokat is képes lelohasztani – és mindezt mellékhatások nélkül. A tökmagban található növényi rostok javítják az emésztést és a
székletet, fogyasztásával kiegyensúlyozottabbá
válik a bélműködés. Lúgosítóként is sikerrel
használható, megakadályozza a szervezetben
végbemenő oxidációs folyamatokat. Ezen kívül,
a tökmag B- vitaminokat, E-, C-, K- vitamint,
kalciumot, káliumot és foszfort is tartalmaz valamint cink tartalma is jelentős.
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egészséghét a rendelőintézet szerVezésében
A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet szervezésében „EGÉSZSÉGTUDATOS ÉLETMÓDRA VÁLTÁS VÁROSUNKBAN” címmel egyhetes egészségügyi felvilágosító programot rendeznek. Az egészségneveléssel kapcsolatos előadásokat a Népházban tartják március 1923-a között délutánonként. A szűrőprogramok a rendelőintézet területén
lesznek és a szerencsi lakosoknak ingyenesek.
Előadások:
Hétfő (03.19.):
15.00 Dr. Molnár Pál: Hypertónia – az alattomos halálok
15.30 Szűcs András: Nem megijedni! Cselekedni! (Az újraélesztés ABC-je)
Kedd (03.20.):
15.00 Dr. Tűzkő Judit: Szorongás és depresszió (Korunk betegsége)
15.30 Dr. Pásztor Erzsébet: Muszorgszkij: Egy kiállítás képei. (Árnyjáték a
Zempléni Parkinson Betegekért Egyesület előadásában)
Szerda (03.21.):
15.00 Dr. Árvai Éva: Köhögés, hörghurut, dohányzás összefüggése
15.30 Dr. Vass István: A férfiak fő ellensége a prosztatarák
Csütörtök (03.22.):
15.00 Dr. Bobkó Géza: Kövér gyerekből kövér felnőtt? (A gyerekkori elhízásról)
15.20 Váradi Ferencné: Táplálkozástól a divatdiétáig
15.40 Visóczki Márta: Mozgás szerepe az életünkben
Péntek (03.23.):
15.00 Oroszlán Gyógyszertár: Mi legyen a házipatikában? Utazáshoz mit
vigyek magammal?
15.30 Vitelki László: Gyógynövények az egészség szolgálatában.
Vegyük? Ne vegyük? Hat-e a homeopátiás készítmény?

szŰrések
a rendelőintézetben
Kérjük, hogy a szűrésekre hozza magával személyazonosító okiratait (személyi igazolvány, lakcímkártya) és TAJ
kártyáját.
Méhnyakrákszűrés: Helye: Nőgyógyászat II. emelet. Időpontja: 2018.
március 19-22-ig (hétfő 11-14 óráig, szerda 11-12-ig, csütörtök 11-13-ig
és 15-16 óráig).
Bőrrákszűrés: Helye: Bőrgyógyászat II. emelet. Ideje: 2018. március
19-23-ig (minden nap 11-12 óráig).
Hallásvizsgálat: Helye: Audiológia II. emelet. Ideje: 2018. március 1923-ig (hétfő, kedd, csütörtök 13-15 óráig, szerda, péntek 8-13 óráig).
Prosztatarákszűrés: Helye: Urológia II. emelet. Ideje: 2018. március
19-22-ig (hétfő, szerda, csütörtök 14-15 óráig).
Allergiaszűrés: A vizsgálat előzetes bejelentkezés alapján történik, személyesen ill. telefonon (tel: 47/361-758/71 mellék). Helye: Fül-orr-gégegyógyászat II. emelet. Ideje: 2018. március 19-22-ig (kedd, szerda, csütörtök 11-12 óráig).
Szemészeti szűrés (zöldhályog, szürkehályog): Helye: Szemészet
I. emelet. Ideje: 2018. március 19-23-ig (hétfő 11-12 óráig és 17-18 óráig,
kedd 11-12 óráig és 17-18 óráig, csütörtök 17-18 óráig, péntek 13-14
óráig).
Szájüregi szűrés: Helye: Fogászat földszint. Ideje: 2018. március 1923-ig (Hétfő, kedd, szerda, péntek 11-12 óráig, csütörtök 13-14 óráig).

VÁNYAI

TEMETKEZÉS
47/361-906, 20/966-4464

KRIPTA, SIRKŐ

HIRDETÉS

SZERENCSI

Lakossági

tés
apróhirde

INGATLAN

Bekecsen 880 m2-es telken 2 szobás 60 m2-es családi ház melléképületekkel bútorral vagy a nélkül
eladó. Érd.: 70/634-0938. (03-05)
Ondon a 4524, 4525, 4526 Hr. számú földek eladók 2 ha területtel.
Érd.: 47/340-096. (03-04)
Szerencsen lakó-pihenő övezetben panorámás családi ház parkosított kerttel és garázzsal eladó.
Érd.: 20/348-9548. (3-05)
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Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel eladó egy folyamatosan rendben tartott, felújított
4 szoba+nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (3)
Szőlőültetvény 1 ha Szerencs külterületén eladó. Érd.: 70/314-3353.
(3-4)
Szerencs zöldövezeti részén a, Kölcsey utcában kertes 100 m2-es családi ház, szép kilátással, tulajdonostól eladó. Érd.: 30/294-8816. (2)
Jókai u. 48 m2-es társasházi teljesen felújított lakás sürgősen eladó.
I.á:2,5MFt. Érd.: 20/959-5115. (5)
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birkózó baJnokság szerenCsen
Szerencs Város Sportegyesületének
szervezésében rendezték meg az
Északkelet-magyarországi diák I-es és
II-es Területi kötöttfogású birkózó bajnokságot a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Az eseményen öt megye 21
egyesülete és 169 versenyzője vett
részt. Szerencs Város Sportegyesületének Birkózó Szakosztályát 18 sportoló
képviselte, akik az alábbi eredményeket érték el:
Kőrösi Patrik - diák II. korcsoport - 29 kg - III. hely
- ezzel továbbjutott az országos döntőbe, Gergely-Szóráth Ákos - diák II. korcsoport - +69 kg
- III. hely, Munkácsy András - diák II. korcsoport
- 32 kg - V. hely, Beregi Barnabás - diák I. korcsoport - 50 kg - V. hely, Czipa Dorina - diák I. korcsoport - 85 kg - I. hely (fiú között versenyezve)
- ezzel továbbjutott az országos döntőbe, Beregi

Bánk - gyermek I. korcsoport - 26 kg - I. hely, Haupt Kamilla - gyermek I. korcsoport - 26 kg - III.
hely, Pataki Vilmos - gyermek I. korcsoport - 29
kg - II. hely, Halász Ádám - gyermek I. korcsoport
- 32 kg - III. hely, Pataki Panka - gyermek II. kor-

szerenCsi győzelem
a bozsik foCitornán
A Bozsik program keretén belül február 11-én tartották meg
az U11-es korcsoport teremlabdarúgó tornáját. A szerencsiek Taktaharkány, Megyaszó, Monok, Tarcal és Tokaj együtteseivel mérkőztek meg. Csapatunk a Taktaharkány elleni
meccsen döntetlent játszott, azonban a többi mérkőzésen
győzelmet aratott.

csoport (leány) - 20 kg - I. hely, Boros Leila gyermek II. korcsoport (leány) - 20 kg - II. hely,
Halász Bálint - gyermek II. korcsoport (fiú) - 20
kg - I. hely, Nagy Zalán - gyermek II. korcsoport
(fiú) - 20 kg - II. hely, Takács József - gyermek II.
korcsoport - 30 kg - II. hely, Bihari Soma - serdülő
korcsoport - 48 kg - II. hely, Beregi Linda - leány
kadet korcsoport - 53 kg - I. hely, Nagy Kristóf fiú kadet korcsoport - 55 kg - I. hely, Szabó Benet
- ovis korcsoport - 22 kg - II. hely.
Az egyéni versenyek mellett a csapateredményeket is értékelték, Szerencs Város Sportegyesülete a csapatok között az előkelő II. helyet érte el.
Beregi Linda február 11-én, vasárnap a Kaposváron megrendezett országos junior női minősítő versenyen a dobogó harmadik fokára állhatott fel, ezzel komoly elismerést kivívva szakosztálya és saját maga számára – adott tájékoztatást Illésy László edző, szakosztályvezető.

röplabda
diákolimpia
a rákóCziban

A Bozsik program keretében három alkalommal rendeznek teremfocitornát: decemberben, januárban és februárban a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A szezonban 6 csapat részvételével indult a torna. Az U13-as
együttesünk a januári időszakot győzelemmel zárta, később azonban alul
maradtak az ellenféllel szemben a játékosok megbetegedése miatt.
Tóth István edző elmondta, hogy a csapatok összességében jól szerepeltek, sokat fejlődtek, ami az eredményeken is meglátszik, ezért utánpótlás
terén jól áll az SZVSE. A következő összecsapásra márciusban kerül sor,
melynek időpontját az MLSZ határozza majd meg.
M. B.

A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola IV. korcsoportos lány
röplabda csapata február 8-án és 9-én a megyei döntőbe való kijutásért mérkőzött meg az iskola tornatermében rendezett diákolimpián.
Az első meccsen Tiszaújváros csapatát fogadták a rákóczis lányok,
ahol magabiztos 2:0-s győzelmet arattak. Másnap a jóval tapasztaltabb Kazincbarcika gárdájával mérték össze erejüket a szerencsi diákok, akik 0:2-es vereséget szenvedtek. Az idegenben tartott visszavágó mérkőzéseken eldőlt, hogy a megyei döntőben a szerencsiek már
nem vehettek részt.
V.E.A.
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győztek a kis kosarasok
Szerencs Város Sportegyesületének U11-es kosárlabda csapata, a Szerencsi Darazsak február 10-én játszotta soron következő mérkőzését a Hunyadi Sportcsarnokban. Az eseményen a hazaiak két miskolci csapatot fogadtak, és mindkét meccsen nagyarányú győzel-

met arattak. Végeredmény: Szerencsi Darazsak-MEAFC Cápakölykök: 91-59, és Szerencsi
Darazsak- MVSI Vadmacskák: 108-16. A szerencsiek ezzel a két győzelemmel megnövelték az esélyüket arra, hogy kijussanak az országos döntőre.

asztalitenisz hírek
Az SZVSE NB III-as csapata február 10-én Füzesabonyban játszott, ahol 11-7
arányban győztek. Török Gábor és Köllő András 4-4, Filácz Attila és Csorba István pedig1-1 győzelemmel járult hozzá a szerencsi sikerhez. A Köllő–Török kettős
a páros mérkőzését is megnyerte. Február 18-án az NB II-es csapatunk a Teva
Debrecen gárdájához látogatott, ahol a szerencsiek 12-6 arányban diadalmaskodtak. Korály Tibor, Lehoczki Gábor és Macsuga József 3-3, Stadler Tamás pedig
2 nyert meccsel járult hozzá a szerencsi győzelemhez. A Korály–Lehoczki kettős
a páros mérkőzést is megnyerte.
Az NB III-as csapatunk itthon játszotta a soron következő mérkőzését Andornaktálya ellen. A csapat nehezen lendült játékba, és ez az enervált játék a meccs
végéig kitartott, amely az eredményen is meglátszik, hiszen 11-7 arányban maradtak alul a szerencsiek. Az eredmények: Köllő András 3, Filácz Attila 2, Török
Gábor 1 győzelem; Köllő Ábelnek pedig most nem sikerült meccset nyernie.
A Köllő András–Török Gábor kettős a páros mérkőzést is megnyerte. Összességében az elmúlt hét versenyeredményei 50%-os sikert hoztak. Remélhetőleg
sikerül majd a későbbiekben ennél jobban is teljesítenünk.
Köllő András szakosztályvezető

sakk:
győzelem
idegenben
Február 11-én Szerencs Város Sportegyesületének megyei I.
osztályú sakkcsapata Kazincbarcikán vendégeskedett. A szerencsiek 10,5-1,5 arányú győzelmet arattak, ezzel a táblázat
harmadik helyét foglaljuk el. A következő fordulót március
18-án rendezik, ahol a hidasnémeti VSC csapatát látjuk vendégül – adott tájékoztatást Balogh Imre szakosztályvezető.
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keresztreJtVény
VÍZSZINTES: 1. Victor Hugo gondolata, első rész. 10. E hónap
elsején került forgalomba ezen címletű, megújult bankjegyünk.
11. Település fejér megyében. 12. Miskolc „hegye”! 13. Kettőzve
a vizek városa! 14. Olasz politikus volt (Moro 1916-1978). 15.
Gyom. 16. Házikók, kalibák. 18. Római 999-es. 19. Luxemburg és
Norvégia autójele. 20. Dalolós kedvű. 21. … west: felfújható
mentőmellény. 22. Hazai olajcég. 23. A dúr skála hetedik hangja.
26. … venia verbo: bocsánat a kifejezésért. 28. Három oroszul.
30. Kínai nagy … 31. Gyarapít, fokoz. 33. Súlyarány rövidítése.
34. Nyög fele! 35. Újra súlyt ellenőriz. 36. A számítógépben az
információ egysége. 37. Folytonossági hiány, furat. 38. Erdő fele!
40. … alá rejt, eldug. 41. Hosszabb, vastagabb rúd. 43. Ráma.
FÜGGŐLEGES: 1. Tetszik, nem tetszik, …! (két szó). 2. Stájerország osztrák tartomány székhelye. 3. Igen; angolul. 4. Einsteinium vegyjele. 5. A labda továbbítása a csapat egy másik játékosának. 6. Spanyol és norvég autójel. 7. Testrész a törzs és
fej között. 8. Római 549-es. 9. Városunkhoz csatolt településrész lakói. 10. Az USA tízdolláros aranypénze. 13. Tahi…falu: település Pest megyében. 16. Előrehajtja a fejét, beleegyezik. 17.
Savból és alkoholból víz kilépésével keletkező vegyület. 20. Válaszadásra ösztönző kérdés. 24. Írország sportjele. 25. Anyagi
javak összessége. 27. Sokasága. 29. Tapogatózva keresgél. 30.
A gondolat második, befejező része. 32. Életnedv. 33. Nem
hall. 35. Férfinév. 36. Munkadíja. 38. A legyek …; W. Golding
regénye. 40. Magvakat földbe helyez el. 42. Néző páratlan betűi!
43. -ka, -…
Előző rejtvényünk megfejtése: Az élet olyan, mint egy szüntelen jelmezbál, folyton maszkot cserélünk. Megfejtőnk 2 db belépőt nyert Dr.
Csernus Imre március 28-ai előadására: Komár Józsefné, 3900 Szerencs, Ondi út. 1/B. A fenti rejtvény megfejtését március 16-ig postázzák
címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 2 db belépőt
nyer Dr. Csernus Imre március 28-ai előadására. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

horoszkóp (március 2–23.)
kos: iii. 21. – iV. 20.

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

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

Márciusban, kulcsszerep juthat felfogásának és hozzáállásának abban, mekkora
eredményeket lesz képes elérni. Tegye magasra
a lécet nyugodtan! Szerelmi életében is nagy
hangsúlyt kaphatnak most a belső értékek.

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

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

A március a munka szempontjából
egy igen termékeny hónapnak ígérkezik
az által, hogy új üzleti partnereket talál elképzeléseihez, akikkel, a különbözőségek ellenére
eredményes lehet a közös munka.

A Bak teendői márciusban igencsak
megszaporodhatnak, s talán az egész
év során nem kell majd annyi papírmunkával
foglalkoznia, vagy emberrel együttműködnie,
mint most.

A március az Ikrek számára rendkívül
kedvezően fog alakulni, tele lehet pozitív, a jövőbe mutató gondolatokkal, ami ideális
körülményeket teremthet a fejlődéshez, vagy
éppen az újrakezdéshez, foglalkozzon bármivel
is!

Márciusban a Mérleg fejében megfordulhat a gondolat, hogy hosszútávon,
milyen kedvezőtlen hatásokkal bírhat, akár
mentálisan, akár fizikailag, ha továbbra is jelenlegi munkahelyén dolgozik. Szerelmi téren is
elemző természete kerülhet előtérbe.

A Vízöntő számára márciusban,
kulcsfontosságú tényező lehet a munka
terén a logisztika, ha önálló vállalkozással bír, s,
bár anyagi fellendülést mutatnak most a csillagok, azok is csak akkor teljesülhetnek, ha kiemelt óvatossággal jár el a pénzügyek terén.

A Rák márciusban, munkáját tekintve,
igen sokat fejlődhet és tanulhat, könynyen elsajátítva az új ismereteket. Szerelmi életét illetően, meglehet, hogy most nem sok ideje,
lehetősége jut arra, hogy megélje vágyait, de
valahogy néha mintha nem is akarná.

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

A Halak jegy szülöttei számára a legfontosabb márciusban, hogy semmiképpen se hagyják, hogy eltántorítsa bármi is őket
attól, hogy elköteleződjenek egy újszerű ötlet
mellett, legyen az egy külső tényező, vagy belső
konzervativitás.

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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