MEGÚJULT
TANTERMEK

IvóvízháLózAT
REKoNsTRUKCIó

A nyári szünet alatt megújultak a város oktatási és
nevelési intézményei.
Cikkünk a 6. oldalon olvasható.

A napokban befejeződik a
262 millió forintos ivóvízhálózat fejlesztés városunkban.
Cikkünk a 3. oldalon olvasható.
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ÚJ pLébáNos
szERENCsEN

Augusztus 1-től Szarvas Péter esperes Szerencs új plébánosa.
Szarvas Péter a miskolci Szent Anna-plébánián látott el szolgálatot az elmúlt években. Szerencsen augusztus 4-én tartotta első szentmiséjét.

foTóKIáLLíTás NyíLT A
TURIszTIKAI KözpoNTbAN
Negyedik alkalommal nyílt kiállítás Szerencsen Puchard Zoltán fotóiból augusztus 7-én a
Turisztikai Központban. A tárlat ezúttal a Messzeség színei
nevet viseli. A megnyitó ünnepségen Nyiri Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket majd Dragonits Márta
az Ars Sacra Alapítvány elnöke
méltatta a kiállítást és az alkotót. Elhangzott, hogy ezek a
képek találkozásra hívnak, kérdéseket és válaszokat fogalmaznak meg. Ezt követően
Nyiri Szabolcs a Colas Hungária
technológiai igazgatója nyitotta meg a tárlatot. Az ünnepségen közreműködött Petró Dalma énekesnő. A kiállítás augusztus végéi tekinthető
meg a Turisztikai Központban.
VEA

KRÓNIKA

fEsTMéNyKIáLLíTás
Az áRKádbAN

Győri Zsuzsanna alkotóművész munkáiból nyílt kiállítás augusztus 9-én
a Rákóczi-vár Árkád termében. A megnyitó ünnepségen Nyiri Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket, majd Nagy Marianna gordonka
játéka, valamint Kazsik Marianna, a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár munkatársának szavalata emelte az esemény hangulatát. A
tárlaton több mint 40 festmény illetve ceruzarajz került kiállításra, melyeket elsősorban a Zempléni-táj szépsége ihletett. A kiállítás augusztus
25-ig tekinthető meg.
VEA

ELőAdás Az ANyATEJ
foNTossáGáRóL
A szoptatás fontosságára hívták fel a figyelmet a szerencsi orvosi rendelőben augusztus 15-én. Dr. Bobkó Géza igazgató főorvos elmondta,
hogy az utóbbi évtizedekben a tápszerek nagy teret nyertek, ami kétségtelen, hogy szükséges, de az anyatej az, ami a legegészségesebb és
legtöbb védőanyagot tartalmazza a csecsemő számára. Az anyatejben
minden olyan vitamin, ásvány, enzim megtalálható, amely a csecsemő
fejlődéséhez és növekedéséhez szükséges. Egy biztos a természet úgy
alkotta meg az embert, hogy az anyatejtől jobb nincs – mondta az igazgató. Az előadáson résztvevő kismamákat hasznos tanácsokkal látták el
a szakemberek.
N.I.

SZERENCSI HÍREK • 2019. augusztus 23. XXXIV. évfolyam 13. szám • Szerkesztő: Varga Eszter Anna • 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.: 47/362-254 • 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 1216-3066

AKTUÁLIS

SZERENCSI

hírek

3

bEfEJEződöTT A 262 MILLIó foRINTos
IvóvízháLózAT fEJLEszTés szERENCsEN
A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás a
beruházója annak az ivóvízvezeték rekonstrukciós fejlesztésnek, ami 2018.
augusztus 6-án kezdődött Szerencsen.
Ez az ivóvízminőség-javító fejlesztés a
2012-ben indult, az „Észak-Magyarországi régió településein élő lakosság
egészséges ivóvízzel való ellátásának
biztosítása” című projekt részeként uniós KEHOP és hazai források felhasználásával valósulhatott meg. Ennek a fejlesztési résznek az összköltsége 262
millió forint, amiből a kivitelezés költsége 250 millió forint volt.
A közbeszerzési folyamat nyerteseként a CSKER Tranzit Kft végezte a kivitelezési munkálatokat. A 2018.08.06-án megkötött vállalkozási szerződés alapján ez a gazdasági társaság
kapott megbízást arra, hogy a beruházó által
átadott tanulmánytervek alapján elkészítse a
vízjogi létesítési engedélyezési, valamint a kiviteli terveket, beszerezze a szükséges engedélyeket és a rekonstrukciós munkákat elvégezze. A vállalkozónak 12 hónap állt rendelkezésére a megvalósításra.
A beruházás keretében az elmúlt egy évben
tíz önkormányzati, (Jókai u. Magyar u., Tatay
Z. u., Korvin O., Kassa út, Árpád utca, Pince-

mester u., Bényei utca, Béke utca, valamit Erzsébet tér) és négy állami (Rákóczi u. Ondi u.,
Gyár út és Bekecsi út) tulajdonban lévő út alatti elöregedett azbesztcement ivóvízvezeték
cseréje valósulhatott meg, amelynek hatására
javult az ivóvízellátás biztonsága és a szolgáltatás minősége. Az önkormányzati utak esetében 3 km került rekonstrukció alá, az állami
utakat tekintve pedig 3,5 km. A fejlesztés sikeres megvalósítása érdekében a beruházó
munkáját több szakmai szervezet segítette.
Ilyen volt például a mérnöki és műszaki ellenőri
feladatokat ellátó EUROUT Kft., a pályázati támogatás szabályos felhasználása felett őrködő

Forrás Unió Kft., menedzsment szervezet és a
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását elvégző
Provital Zrt.
A Cs-KER Tranzit Kft. a kivitelezést határidőben, 2019. július 29-én készre jelentette, ezt
követően augusztus 6-án sor került a műszaki
átadás-átvételi nyitó eljárásra, melyre meghívást kaptak a fejlesztéssel érintett közművek
kezelői és az állami és önkormányzati utak kezelői is. Az eljáráson rögzítésre kerültek mindazok a közterületek helyreállítással kapcsolatos problémák, melyeket a kivitelezőnek még
ki kell javítania augusztus 26-ig, mely napon
a fejlesztés lezárul.
– A munkálatok során az önkormányzat különös figyelmet fordított arra, hogy a kivitelező
a lakossági probléma jelzéseket rövid időn belül orvosolja. Figyelmet fordított továbbá arra
is, hogy a vállalkozó a felbontott utakon az
aszfaltozási munkálatok megkezdéséig az ideiglenes helyreállításokat folyamatosan ellenőrizze és a süllyedéseket megszüntesse, annak
érdekében, hogy az ne lehessen baleset forrása, sem a gyalogos, sem a közúti közlekedésben résztvevők számára – adott tájékoztatást
Ekkerné Piricz Ilona projektmenedzser.
VEA
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poLGáRMEsTERT
és öNKoRMáNyzATI KépvIsELőKET
váLAszTUNK szERENCsEN Is
A köztársasági elnök – az Alaptörvény
rendelkezéseivel összhangban – 2019.
október 13. napjára, vasárnapra tűzte
ki a a helyi önkormányzati választásokat. A választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény (továbbiakban:Ve.)
75. §-a a választási irodák ellátandó feladatok között nevesíti a választópolgárok, jelöltek, jelölő szervezetek tájékoztatását. A helyi sajtó biztosította lehetőséget kihasználva a helyi választási
iroda vezetőjeként fontosnak tartom,
hogy valamennyi szerencsi választópolgár otthonába eljusson a tájékoztató.

A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók Nemzeti Választási Irodától
kapnak tájékoztatást augusztus 23. napjáig. Az
a választópolgár, aki 2019. augusztus 7-ét követően kerül a település szavazóköri névjegyzékébe, azt a helyi választási iroda értesítő átadásával vagy megküldésével tájékoztatja a
szavazóköri névjegyzékbe történt felvételéről.

A könnyebb áttekinthetőség érdekében jelen
nyilatkozatomban a fontosabb határnapokra és
határidőkre, valamint a hasznos információkra
szeretném felhívni a választópolgárok, valamint
a jelöltek, jelölő szervezetek figyelmét.

Tisztelt Választópolgárok!

Szerencsen a szavazókörök sorszáma és a szavazókörök címe a következő:
001. Bekecsi út 10. (Rendelőintézet)
002. Kossuth tér 1. (Népház)
003. Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár Lovagterem )
004. Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár Színházterem )
005. Rákóczi út 128. (Gyárkerti Óvoda)
006. Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Ált. Iskola)
007. Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Ált. Iskola)
008. Rákóczi Zs. tér 1. (Rákóczi Ált. Iskola )
009. Rákóczi út 128. (Gyárkerti Óvoda)
010. Fő út 71. (Idősek Klubja)

Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen szavazhatnak. Az, aki lakóhelye mellett – legkésőbb
2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási
hellyel is rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti település vezetőit szeretné megválasztani. Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési
kérelmet nyújthat be. Az átjelentkezés feltétele,
hogy a tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely
érvényessége legalább 2019. október 13-ig tart.
A kérelmet 2019. augusztus 8-tól, 2019. október
9-én 16.00 óráig lehet benyújtani, a helyi választási irodához, papír alapon, vagy on-line.
A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be a következő
határnapok és benyújtása módok betartása
mellett:
A helyi választási irodához levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig, szemé-

lyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019.
október 13-án 12.00 óráig nyújtható be a kérelem.
A Szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújtható be
a kérelem.
A szavazás napján 6-19 óráig lehet szavazni
abban a szavazókörben, amelyben a választó
szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen adhatja le voksát. 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 iga-
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zolvány, amennyiben a lakcímet tartalmazza.
Személyazonosság és személyi azonosító vagy
lakcím csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.
A képviselő-testület tagjainak számát a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek
általános választása évének január 1-jei lakosságszáma alapján kell meghatározni. Szerencs
városának lakosságszáma alapján a megválasztandó képviselők száma 8 fő, akik egyéni listás
választási rendszerben szerezhetik meg mandátumokat. A választás során polgármester-jelöltekre és képviselőjelöltekre szavazhatunk,
előbbiből érvényesen egyre, utóbbiból érvényesen legfeljebb 8 jelöltre szavazhatunk. Érvényesen szavazni a jelölt neve melletti körbe tollal
írt két egymást metsző vonallal lehet.

Tisztelt Jelöltek,
Jelölő szervezetek!

Szerencs városban az egyéni listás választási
rendszerben a vonatkozó jogszabályoknak
megfelelően az alábbiak szerint állapítottam
meg a jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások számát:
– a képviselőjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát 78 db,
– a polgármesterjelölt állításhoz szükséges érvényes ajánlások számát 232 db.
Jelöltet ajánlani csak az illetékességgel rendelkező helyi választási iroda által kiadott, sorszámmal ellátott ajánlóíven lehet. Ajánlóívet az
igénylő vagy a jelöltként a független jelöltként
indulni kívánó választópolgár, illetve a területi
választási bizottság/Nemzeti Választási Bizottság által jogerősen nyilvántartásba vett jelölő
szervezet – a képviseletére jogosult személy útján – igényelhet. Az igény bejelentésére az A4
jelű formanyomtatvány szolgál, amelyet az indulás helye szerinti helyi választási irodában
bárki, meghatalmazás nélkül leadhat. A helyi
választási iroda legkorábban 2019. augusztus
24-én (szombaton) 8.00 és 16.00 óra között adja át az igényelt mennyiségű ajánlóívet az
igénylőnek. Ezt követően az ajánlóívek igénylésére és átvételére munkanapokon hivatali időben van lehetőség. Az ajánlóívekről másolatot
készíteni – még kitöltetlenül is – szigorúan tilos!
Az összes ajánlóívet vissza kell szolgáltatni2019.
szeptember 9-én 16.00 óráig a helyi választási
irodának. Azt az ajánlóívet is, amely nem tartalmaz ajánlást, ezen időpontig kell visszaadni.
A jelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én
16.00 óráig kell bejelenteni az ajánlóívek átadásával a nyilvántartásba vételre illetékes helyi választási bizottságnál. A bejelentés alkalmával
legalább annyi ajánlást kell leadni, amely eléri a
jelöltállításhoz szükséges érvényes ajánlások
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számát. A polgármesterjelölt és az egyéni listás
jelölt bejelentésére az E2 jelű formanyomtatvány szolgál. Amennyiben a bejelentés a jogszabályi feltételeknek megfelel, az egyéni listás
jelöltet – az ajánlások ellenőrzését követően –
a helyi választási bizottság – legkésőbb a bejelentéstől számított 4. napon – veszi nyilvántartásba.
A választási kampányidőszak augusztus 24.
napjától kezdődően október 13. napjáig, a szavazás befejezéséig tart. Városunkban kedvelt
kampányeszköz a választási plakát. Az elmúlt
időszak kampánygyakorlatát figyelembe véve,
az alábbiakra kiemelten fel szeretném hívni a
jelöltek és jelölő szervezetek figyelmét:

A Ve. 144. §-a az alábbiak szerint
rendelkezik:

...
(2) A kampányidőszakban a jelölő szervezetek
és a jelöltek engedély és bejelentés nélkül készíthetnek plakátot. A plakáton fel kell tüntetni
a kiadó nevét, székhelyét és a kiadásért felelős
személy nevét.
(3) Plakát a kampányidőszakban – a (4)–(7)
bekezdésben meghatározott kivételekkel – korlátozás nélkül elhelyezhető.
(4) Plakátot elhelyezni
a) magántulajdonban álló dolgon kizárólag a
tulajdonos vagy a bérlő,
b) állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő
dolgon a vagyonkezelői jog gyakorlójának
előzetes, írásbeli hozzájárulásával lehet.
(5) Védett műemléki értéken, védett örökségi
elemen, az építészeti örökség védett elemén,
védett természeti területen és értéken, továbbá
állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon belül plakátot
elhelyezni tilos.
(6) A választási kampányt szolgáló önálló hirdetőberendezés elhelyezésére, valamint az óriásplakátok vonatkozásában a közterület-használatról szóló jogszabályokat kell alkalmazni.
(7) A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy az ne
fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját,
és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében
elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül
köteles eltávolítani, vagy ennek elmaradása
esetén az eltávolítás költségét viselni.
Szerencs Város Önkormányzatának Pénzügyi
Bizottsága határozatában – a korábbi gyakorlatnak megfelelően – 10 helyszínt jelölt ki annak érdekében, hogy a jegyző a választási táblák beszerzéséről, illetve kihelyezéséről a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. közreműködésével gondoskodjon, amely táblákra a választási plakátok szabadon, tulajdonosi hozzájárulás nélkül elhelyezhetőek:
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– ESZEI kerítése: Szerencs, Bekecsi út
– Orvosi Ügyelet kerítése: Szerencs, Rákóczi út
– Piac kerítése: Szerencs, Piactér
– Tűzoltósággal szembeni cukorgyári kerítés:
Szerencs, Rákóczi út
– Szakképző Iskola kerítése: Szerencs, Ondi út
– Várkert kerítése a Hivatallal szemben: Szerencs, Rákóczi út
– AFIT kerítése: Szerencs, Gyár út
– Vasúti ABC-vel szembeni kerítés vasútállomás
felé eső része: Szerencs, Rákóczi út
– a volt Vágóhíd kerítése: Szerencs, Dobó Katica út
– Ond, Iskola kerítése: Szerencs-Ond, Fő út
Mindegyik – fent felsorolt – helyszínen kihelyeztük a választási plakátok elhelyezésére szolgáló táblákat „ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS
2019” felirattal. Igény esetén szándékunkban
áll helyszínenként legalább még egy –
ugyanilyen méretű – választási tábla kihelyezése, elősegítve azt, hogy ezen a felületen egy nagyobb méretű plakátot is törvényesen helyezhessenek el.
Fentiekre tekintettel kiemelem, hogy amennyiben nem az általunk kihelyezett táblákat használják, és magántulajdonban vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon, vagy annak
kerítésén kívánnak választási plakátot elhelyezni, akkor minden esetben szükséges az ingatlan tulajdonosának vagy vagyonkezelőjének hozzájárulása.
A választás tisztaságának biztosítása és az
esélyegyenlőség érvényesítése mindannyiunk közös érdeke, így kérem, hogy a fenti
tájékoztatóban foglaltak szerint szíveskedjenek eljárni.
Fontos kiemelni, hogy a tájékoztató az általam
kiemelt fontossággal bíró határidőket, információkat tartalmazza, az eljárás és a vonatkozó
jogszabályok részletes ismertetésére, azok terjedelme miatt jelen információnyújtás keretein
belül nincs lehetőségem, azonban ezúton is felhívom a Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek, Jelölő szervezetek figyelmét, hogy a www.valasztas.hu internetes oldalon valamennyi, az önkormányzati választáshoz kapcsolódó közérdekű
információt megismerhetik vagy a választás
kapcsán felmerülő kérdésükkel vagy kérésükkel
fordulhatnak a Helyi Választási Iroda (Szerencsi
Polgármesteri Hivatal, Szerencs, Rákóczi u. 89.)
munkatársaihoz. Jómagam és kollégáim is készséggel állnak rendelkezésükre.
Szerencs, 2019. augusztus 14.
Dr. Barva Attila
jegyző
Helyi Választási Iroda Vezetője
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OKTATÁS – NEVELÉS

fELÚJíToTT INTézMéNyEK váRJáK
Az óvodásoKAT és Az IsKoLásoKAT
Hamarosan elkezdődik a 2019/2020-as
tanév. Az iskolák és óvodákban dolgozók a vakáció alatt sem tétlenkedtek,
hiszen számtalan felújítási és karbantartási munkálatot végeztek annak érdekében, hogy a mai kor követelményeinek megfelelő körülményeket teremtsenek az óvodások és diákok számára.
A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde épületeiben
júliusban történtek a karbantartási munkálatok.
Ennek során megtörtént a parketták újracsiszolása a csoport szobákban és foglalkoztató termekben. Ezenfelül a fa játékokat is felújították
annak érdekében, hogy a gyerekek biztonságosan és önfeledten tudjanak játszani az óvodában – adott tájékoztatást Kecskésné Nagy Edit
óvodavezető.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában a fenntartó Egri Főegyházmegye 20 millió
forintos támogatásával végezték el a nyári munkálatokat. – Ebből az összegből nagyon sok
mindent meg tudtunk csinálni. A legnagyobb
beruházásunk az hat vizesblokknak a teljes körű
felújítása volt. Itt megtörtént a vízvezetékek és
elektromos vezetékek cseréje, és teljesen újra
csempéztük a helyiségeket. Új mosdókagylókat,
WC kagylókat és ajtókat sikerült beszerezni és
beépíteni. Ezenkívül öt tanterembe vásároltunk
tanulói illetve tanári bútorokat, padokat, valamint az egyik informatika termünk is megújult,
hiszen lecseréltük a teljes bútorzatot és egy modern gépparkot vásároltunk a gyerekek és a
kollégáknak a nagy örömére egyaránt. Természetesen a tantermek tisztasági festése is megtörtént, négy tanteremben pedig laminált parkettát tudtunk elhelyezni. Az iskola új ékessége
lesz az a képcsarnok, amit az aulában fogunk
elhelyezni, és a tanulóink munkáját dicsérik, akik
Matuscsák Sándorné vezetésével magyar boldogok és szentek arcképeit festették meg

– mondta el Gaszperné Tilman Edina az iskola igazgatója.
A Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskolában bővítették a sportolásra alkalmas helyiségek számát. – A nyári felújítási
munkák elég nagy volumennel zajlottak az
intézményünkben. Az
egyik ilyen legnagyobb
beruházásunka Kézilabda Szövetségnél tavaly
elnyert strand, kézi, foci és röplabdapálya megépítése volt. Nagyon örültünk ennek a lehetőségnek, hiszen minden területet kihasználunk
annak érdekében, hogy a gyerekeink minél
többféle sportágat kipróbálhassanak és megfelelő körülmények között tudjanak mozogni. A
kézilabda pályának a kialakítását a szövetség
emberei végezték el a pályázat útján, aminek
átadására augusztus végén kerül majd sor. Magában a pályázatban a kerítés elkészítése nem
volt benne, ezért ezt önerőből és az egyház támogatásával oldottuk meg. Az intézményen belüli felújítások, mint minden évben ezen a nyáron is lezajlottak. A termeket kifestettük, kimeszeltük, több helyiségben lecseréltük a régi műanyag padlókat és laminált parkettát helyeztünk
el, valamint új bútorokat is vásároltunk. Van
még néhány tanterem, ahol interaktív tábla felszerelésére van lehetőség, illetve az elektronikus napló bevezetése indokolttá tette a wifi hálózat megerősítését, amit már el is végeztek a
szakemberek – hangsúlyozta Ráczné Váradi Éva
az intézmény vezetője.
A Bocskai István Katolikus Gimnázium sem
tétlenkedett a nyáron. –Július 16-án vettem át
az iskola irányítását, tehát még a nyári felújítások előkészítése Dr. Gál András feladata volt,
én ezeket igazából
csak átvettem. A legnagyobb projektünk,
az új szárny tetőzetének a cseréje volt, itt
már sajnos voltak részleges beázások, és a
felújítási munkálat során két tantermünk
teljesen beázott, amiknek a helyreállítási
munkálatai bele fognak csúszni a tanévkezdésbe, de minél hamarabb próbáljuk or-

vosolni a problémát. Továbbá az átkötő folyosó
ablakainak a cseréje történt még meg teljes
egészében, valamint a fizika szaktantermekben
is kicseréltük a nyílászárókat. Beszereztünk hat
új projektort, valamint két új klíma berendezést.
A számítástechnika termet teljesen felújítottuk,
itt korszerűsítettük a világítást, laminált padlót
raktunk le, illetve az asztalokat is felújítottuk.
Több tantermet kifestettünk, valamint a világításkorszerűsítése a teljes aulában megtörtént.
A felújítási munkálatokat az Egri Főegyházmegye 20 millió forintos támogatásával valósítottuk meg – mondta el érdeklődésünk Jakab Tamás a gimnázium új igazgatója.
VEA

TANévKEzdésI
INfoRMáCIóK
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola
augusztus 30-án Csibetábort szervez a leendő
első osztályos kisdiákoknak. Szeptember 2-án
reggel 8 órától kezdődik a tanévnyitó ünnepség a Kulcsár Anita Sportcsarnokban, ahol az
első osztályosok és az újonnan érkezett diákok megkapják az iskola nyakkendőjét. 10
órától az alsó 11 órától pedig a felső tagozatosoknak lesz a tanévnyitó szentmise a Kisboldogasszony római katolikus templomban.
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola, augusztus 28-án, szerdán rendez
Gólyatábort az elsőosztályosoknak. Az első
tanítási nap szeptember 2. Ezen a napon reggel 8 órától kezdődik a tanévnyitó Istentisztelet a református templomban, ahová közösen sétálnak fel az osztályok az iskolából.
A Bocskai István Katolikus Gimnázium augusztus 30-án tartja Gólyatáborát a kilencedikes illetve hetedikes diákoknak. A tanévnyitó
ünnepség szeptember 2-án, hétfőn 7:50 kor
veszi kezdetét valamint ezen a napon tartják
a tanévnyitó Szentmisét is a gimnazistáknak.
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bEMUTATKozNAK
Az ÚJ INTézMéNyvEzETőK
Több változás is történt a nyár során a szerencsi intézmények életében. Dr. Gál András nyugdíjba vonulását követően,
július 16-tól Jakab Tamás tölti be a Bocskai István Katolikus Gimnázium igazgatói posztját. A Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
vezetője Angyal Györgyné szintén nyugdíjas éveit tölti ősztől, az ő helyét Kecskésné Nagy Edit a korábbi óvodavezető
helyettes vette át. Az alábbiakban róluk olvashatnak.

Jakab Tamás

Kiskorom óta érdekelt a matematika és a számok világa. Már az óvónőm is azt javasolta szüleimnek, hogy ebbe az irányba tereljék utamat.
Bolyais diákként sokat versenyeztem természettudományos tárgyakból, középiskolában
pedig speciális matematika tantervű osztályban
érettségiztem. Ekkor kollégistaként már több
társamnak segítettem, korrepetáltam őket.
Nyíregyházán szereztem kémia-matematika tanár szakos diplomát, és 2007 nyarán pályakezdőként lehetőséget kaptam, hogy a Bocskai István Gimnáziumban bizonyíthassak. Örömmel
fogadtam a kihívást, mivel Szerencs mindig fontos volt számomra, és azóta úgy érzem, hogy
tehetek is érte. Ez volt az egyik legfontosabb tényező, hogy elvállaltam a gimnázium vezetését
is. Tanárként mesterdiplomát szereztem mindkét szakomból a Debreceni Egyetemen, tavaly
tavasszal pedig közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát tettem. Eddigi 12 évem alatt a
gimnáziumban 8 évig voltam osztályfőnök, 5
évig segítettem a diákönkormányzat munkáját,
irányítottam az osztályfőnöki és a fizika-matematika munkaközösségeket. Világi és egyházi
diákrendezvényeket, táborokat szerveztem. A
mai napig kiemelten kezelem, hogy az iskola falain belül, a tanítási órák mellett is tudjanak minőségi időt eltölteni a tanulók. A szervezések
során a gimnáziumban jó kapcsolatokat alakí-

tottam ki a kollégákkal, diákokkal, a technikai
dolgozókkal, és a plébánosunkkal. Ennek is köszönhetem, hogy az egyháztól felkérést kaptam
a gimnázium igazgatói posztjára.
Tele vagyunk értékekkel, melyeknek a megfelelő
kibontakozásához vezetőként főként támogató
és motiváló szerepet szeretnék betölteni, legyen
szó tanárról vagy diákról. A középiskolásokra
egyre nagyobb nyomás nehezedik a továbbtanulási követelmények miatt. Itt kell hangsúlyosabb szerepet kapnia a hitnek, ahol nyugalmat
találhatnak, és amiből erőt meríthetnek. Szeretném színesíteni a sportolási lehetőségeket, pályázati forrásból felújítani a műfüves pályánkat.
Tervezem a fakultáció korábbi bevezetését, a
nyelvi tagozatunk erősítését, hogy diákjainkat
még jobban fel tudjuk készíteni a kötelező
nyelvvizsgára és az emelt szintű érettségire, ha
felsőoktatásban szeretnének továbbtanulni. A
Bocskainak mindig erőssége volt a hozzáadott
érték, ezért a hátrányos helyzetű tanulóknak is
szeretnék minden lehetőséget megadni, hogy
tudásukat minél magasabb szintre emeljék.
Fontos, hogy Szerencs városának továbbra is
szerves részeként működhessünk, és bátran válassza továbbtanulásra mindenki iskolánkat. Ehhez azt kérem, hogy ismerjék meg iskolánk új
programját, s ez által közösen érjük el a diákok
kitűzött céljait, álmait!

Kecskésné Nagy Edit

1981-ben végeztem a Szarvasi Óvónőképző Intézetben nappali tagozaton. Ezt követően szülővárosomban, Hódmezővásárhelyen helyezkedtem el. A pályakezdés természetes lendülete
és az óvodavezetőm bizalma segített a kezdeti
kihívások vállalására. A sikeres kezdet rávilágított arra, hogy a szakmám iránti szeretet, elhivatottság sokrétű lehetőséget nyújthat számomra, így örömmel vállaltam a rám bízott feladatokat. 1984-ben Szerencsre költöztem férjemmel. Taktakenézen, Ondon, majd 1987-től a
III. számú Napközi Otthonos Óvodában / a későbbi Csalogány Óvodában / 2013. május 31-ig
óvodapedagógusként dolgoztam.
A Csalogány Óvoda megszűnése után a Gyárkerti Óvodába helyeztek át, ahol 2013. decemberétől a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde vezető
helyettesi feladatát is elláttam. Az új megbízatásnak és a szakmai kihívásoknak örömmel tettem eleget. Szerencsésnek mondhatom magam,
hogy olyan közösség tagja lehettem és vagyok

most is, ahol minden támogatást megkapok a
kollégáktól a szakmai siker elérése érdekében.
Előretekintve a jövőbe egy olyan óvodaképet
szeretnék kialakítani, mely a gyermekek, az óvodában dolgozók és a külső partnerek számára
is vonzó. Fontosnak tartom, hogy a Szerencsen
élő fiatalok számára a helyi óvoda és bölcsőde
megbízható választás legyen. Szerencsére olyan
feltételek mellett tudunk dolgozni, mely a gyermekek számára barátságos és fejlődést segítő.
A leglelkesebb partnereim a gyermekek. Az ő kíváncsiságuk, érdeklődésük segíti a folyamatos
megújulást, melynek segítségével tartalmas napokat élünk meg a közösségben. Az óvodákban
továbbra is színes programokat szeretnék szervezni számukra. A változó világ hozza azokat a
lehetőségeket, melyek segítségével ezen programokba mindig tudunk vinni egy kis „csavart”,
így maradandó élményt biztosíthatunk a gyermekek számára. Munkám során azt tapasztaltam, hogy a szülők is örömmel fogadják azokat
a rendezvényeket, melyek nem feltétlen az óvoda falai között történnek meg, hanem kitekintünk az óvodából, és egy tágabb környezetben
biztosítjuk a gyermekek számára az élmények
megszerzését. A szakmám iránti elhivatottságot
és alázatot Teréz anya gondolatával tudom a
legjobban érzékeltetni: „Soha ne engedd, hogy
valaki ne legyen boldogabb ember a veled való
találkozás után, mint előtte.”
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szENT IsTváN KIRáLy üNNEpE
szERENCsEN
Augusztus 20-a Magyarország egyik legjelentősebb nemzeti ünnepe, hiszen ekkor államalapítónkra I. István királyra emlékezünk, valamint ez a
nap az új kenyérünnepe is egyben. Szerencsen a Rákóczi-vár belső udvarán tartottak ünnepséget Augusztus 20-án. Az eseményen beszédet
mondott Nyiri Tibor polgármester, aki Szent István király történelmi tetteit méltatta. Kiemelte, hogy I. Istvánnak köszönhetően a magyarság stabil alapokon állhatott a nehéz időkben is. -A történelemben számtalan
olyan alkalom volt, amikor a magyarságot megakarták rendíteni, de a
Szent István által felépített állam mindig kiállta a próbát- mondta a városvezető. Ezt követően Koncz Ferenc országgyűlési képviselő osztotta
meg gondolatait. Elhangzott, hogy Istvánnak köszönhetően a magyarság

a keresztény hit védőbástyájává vált Európában. –Európa egyik legrégebbi és legerőteljesebb, mindenki számára példaként állítható nemzetét
hozta létre I. István királyunk, akinek tettei azt üzenik számunkra, hogy
a közösségi és nemzeti érdek előrébb való minden egyéni érdeknél. Én
megvagyok győződve arról, hogyha ezt betartjuk, akkor a jövőben sem
érhet baj minket – zárta gondolatai Koncz Ferenc. A beszédeket követően a történelmi egyházak képviselői mondtak imát, majd megáldották
és megszentelték az nemzetiszínű szalaggal átkötött új kenyeret. Az ünnepségen felléptek a Művészeti Iskola növendékei, Petró Dalma operaének művész, valamint Ignácz Zsófia és Hriczó Bence, akik magyarszováti
táncokat adtak elő. A megemlékezés zárásaként az önkormányzat, politikai pártok és civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorút Szent
István emléktáblájánál.
VEA

fEJLEszTésEK A TATAy spoRTTELEpEN
Szerencs Város Sportegyesületének labdarúgói
még csak a napokban kezdték el az idei szezont, azonban a város a szünetben sem tétlenkedett a futballpálya tekintetében. Nyiri Tibor
polgármester, az SZVSE elnöke a fejlesztésekről
adott tájékoztatást. – A Tatay Zoltán Ifjúsági

Sporttelepen igyekeztünk olyan fejlesztéseket
eszközölni, amiknek köszönhetően a meccsekre kilátogatók komfortosabban érezhetik magukat. Ezért a lelátót egy újabb emelet sorral
bővítettünk, amit 40 székkel szereltünk fel.
Ezen felül az alsó kapu magasságába is felfo-

gunk szerelni székeket amivel együtt már csaknem 250 ülőhely lesz majd a nézőtéren. Bízunk
benne, hogy a fiatal csapatunk továbbra is lelkes szurkoló táborral bír majd és megtelnek a
lelátók. E mellett folyamatosan építjük az új pályát is amire a Belügyminisztériumtól 8 millió
forintot kaptunk. Ez nem nagy összeg, éppen
ezért saját erőnkből építkezünk, ami nem egyszerű feladat. Ősszel elkezdődött a pálya feltöltése, és tavasszal is folytattuk a munkálatokat. Elsődleges feladat volt a locsoló rendszer
kiépítése, amihez a szükséges engedélyek beszerzése után a Szerencs patakból nyerjük a vizet. Ennek a beüzemelése megtörtént, azonban a pálya ki van téve a szeles időjárásnak,
ami nem könnyít meg a helyzetet. Időközben
felmerült egy probléma amit a nád terjedése
okozott. Ezért le kellett állítani a locsoló rendszert, lekezeltük az egész nád borította területet, amit hamarosan megismétlünk. Bízunk
benne, hogy a szeptemberi időjárás ideális lesz,
ahhoz, hogy a fűmagok fejlődhessenek és közelebb kerülünk az új pálya megvalósításához
is – mondta el Nyiri Tibor.
VEA
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„MINdIG Is oRvos szERETTEM
voLNA LENNI”
Dr. Gál Tamás szerencsi háziorvos már két évtizede gyógyítja a betegeket
a városban. Az idei Semmelweis-napon tartott ünnepségen Szerencs város
egészségügyi alapellátásában több évtizeden keresztül végzett lelkiismeretes gyógyító munkájának elismeréseként főorvosi címet adományoztak
neki. Dr. Gál Tamás Mezőzomboron nőtt fel, ott járt általános iskolába, a
középiskolai tanulmányait a Bocskai István Gimnáziumban folytatta, már
akkor határozott elképzelései voltak a jövőjével kapcsolatban.
– Mezőzomboron töltöttem a gyermekkoromat. Édesapám géplakatosként dolgozott a
Szerencsi Cukorgyárban, édesanyám pedig háztartásbeli volt. Gyerekként sokat betegeskedtem és ezért gyakran jártam orvoshoz. Akkor
már érdekelt, ez a hivatás, elképzeltem, hogy
felnőttként én is majd doktor leszek és segítek
másoknak. Az általános iskola elvégzése után
a Bocskai István Gimnáziumban folytattam a tanulmányaimat. Mindig jó tanuló voltam, de különösen a biológia és a fizika állt közel hozzám.
Szerencsére nagyon jó tanáraim voltak a középiskola alatt. Az érettségit követően a Debreceni
Egyetem általános orvosi karára jelentkeztem,
ahová rögtön felvételt nyertem. Az egyetem
alatt szinte minden klinikai tárgy tetszett, de az
nem vonzott, hogy csak egy irányba induljak el.
Szerencsére pont akkor kezdődött a háziorvosi
képzés és mi voltunk az első háziorvosi rezidensek. 1995-ben kaptam diplomát „summa cum
laude” minősítéssel, amit egy 27 hónapos képzés követett, amit Debrecenben kezdtem el.
Időközben megismerkedett feleségével, és a licenc vizsgához szükséges gyakorlat második felét Miskolcon teljesítette.
– Az egyetemen ismerkedtem meg a feleségemmel Bíró Mariannal, akivel másodéves korunk óta alkotunk egy párt. Úgy alakult, hogy
Szerencsen kapott állást a diploma megszerzése után, ezért ideköltözünk. Ekkor kértem át

magam Miskolcra a Megyei Kórházba. A
két legjelentősebb klinikumot a belgyógyászatot és a gyermekgyógyászatot itt
végeztem el. Nagyon jó kollégákkal dolgoztam együtt, és rengeteget tanultam
ezek alatt a hónapok alatt. Sikeres licenc
vizsgámat követően Megyaszón kezdtem dolgozni, majd 1999-ben kezdtem
el Szerencsen építeni a praxisomat.
2000-től az önkormányzat jóváhagyása
révén megalakult az ötödik háziorvosi
körzet, amit azóta is én csinálok. Időközben oktató háziorvos lettem, ami azt jelent, hogy nálam tölthetik gyakorlatukat
azok a végzett rezidens háziorvosok,
akik licenc vizsgát szeretnének tenni. Jelenleg is van két ilyen kollégám. Ezenkívül a negyedéves orvostanhallgatók is
itt tölthetik a háziorvos tan gyakorlatukat. Nagyon szeretek fiatalokkal dolgozni, hiszen átadhatom azt a tudást és tapasztalatot,
amit az évek során szereztem. Az orvosi ügyeletet a Dr. Pap Tibor kollégámmal közösen alapított ACUTMED 2001 Kft látja el a környéken,
jelenleg tíz település tartozik hozzánk.
A gyermekei közül a lánya is szeretné továbbvinni az orvosi szakmát.
– Három gyönyörű gyermekünk van a legkisebb
Mózes ő most lesz harmadik osztályos, Olivér
középiskolás a legidősebb gyermekem Réka je-

lenleg Budapesten dolgozik, de az Orvosi Egyetem a célja, hiszen ő is ezt a hivatást szeretné
gyakorolni. Manapság nem könnyű a háziorvosok helyzete Magyarországon, de ennek ellenére én mindenkinek csak javasolni tudom ezt a
szakmát. A magyar egészségügy útvesztőiben
könnyen elveszhet a beteg és a háziorvos olyan,
mint egy jó karmester. Ehhez az kell, hogy ismerjem a pácienseimet és tudjam mi a legjobb
számukra. Jelenleg 1800 beteg tartozik hozzám.
Azt gondolom ez az ideális létszám, amit tisztességesen el tud látni egy orvos. Nagyon sok
beteg utat kell megszerveznem. Tudnom kell,
azt, hogy melyik a legjobb szakorvos az adott
személynek.
Gál Tamás életében nagyon fontos az egészséges életmód.
– Nagyon szeretek sportolni. Heti 3-4 napot is
mozgok. A kedvencem a tenisz de focizni is eljárok télen pedig síelni szoktam. E mellett az
egészséges táplálkozásra is odafigyelek, hiszen
fontos a példamutatás. A szabadidőmet is mozgalmasan töltöm. Szeretek utazni a családommal. Ilyenkor is az aktív kikapcsolódást választjuk, kirándulunk, felfedezzük a nevezetességeket vagy túrázunk. A jövőbeni terveimet tekintve szeretném folytatni ugyanúgy a munkámat,
ahogy eddig a betegeim megelégedésére.
VEA
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dIáKMUNKávAL TöLTöTTéK A NyARAT
A korai munkatapasztalat és munkajövedelem
szerzés elősegítésére a „Nyári diákmunka”
program 2019. évben ismét meghirdetésre került. A program már diákkorban elő kívánja segíteni a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat-szerzés mellett a jövedelemszerzés lehetőségét 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, közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket és foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek. Szerencs Város Önkormányzata 60
fő diák munkavállaló részére biztosít munkalehetőséget az önkormányzatnál és intézményeinél. A foglalkoztatás időtartamát a pénzügyi
támogatás rendje határozza meg: 2019. július 124., valamint 2019. augusztus 5-27. között nyújt
pénzügyi támogatást, a Nemzeti Foglalkoztatási
Alap terhére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei

Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatala.
A diákoknak sokrétű feladatokat adtak a munkáltatók. A Szerencsi Városgazda Non-Profit
Kft-nél közel 20 diák szerzett munkatapasztalatot, nagy segítséget nyújtva az állandó dolgozóknak. – Minden nyáron nagy segítség nekünk
a diákmunkások foglalkoztatása, hiszen nagyon
sok tevékenyégbe be tudjuk vonni őket. Többek
között részt vettek a virágok kiültetésében városszerte, gyomláltak és zöldségeket is válogattak valamint a fóliasátorban a virágok előkészítésében is részt vettek. Több
mint 20 tanuló segítette a
munkánkat két turnusban. – mondta Tóth
István a kft ügyvezetője
(fotónkon).
A Szerencsi Idősek Otthonában is főleg a külső munkálatok elvégzésébe vonták bele a fiatalokat.
Kontra László az intézmény igazgatója (fotónkon) arról adott tájékoztatást, hogy ők is szintén nagy örömmel fogadják a diákokat nyaranta. – A Szerencsi Idősek
Otthona minden évben él azzal a lehetőséggel, hogy igényeljen nyári diákmunkásokat. Az intézményben júliusban illetve augusztusban több
mint 20-an dolgoztak. Főként a felújításokon van ilyenkor a hangsúly.
A külső tárgyi eszközöket újítottuk
fel, valamit a dohányzó rész tetőszerkezetének festésébe és csiszolásában is segítettek a tanulók. Minden évben kitakarítjuk az ESZEI-vel
közös parkolót is a nyár folyamán.
A Csokoládé Fesztivál előkészülete-

ibe is bekapcsolódunk,
ahol szintén segítségünkre lesznek a tanulók – mondta el Kontra
László.
Kecskésné Nagy Edit arról
adott tájékoztatást, hogy a
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde épületeiben folyó
munkálatokba is besegítettek a diákok. – A tanulók segítettek a sótégla falunk kialakításában
a Gyárkerti épületben, a Napsugár Óvodában
pedig elsősorban tereprendezési és festési feladatokat láttak el. Örültünk a segítségnek és jövőre is élünk majd ezzel a lehetőséggel.
A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár is
minden évben fogadja a fiatal munkaerőt a nyári
csúcsidőszakban. – Idén több mint 15 diák segítette a munkánkat a nyáron. Fő feladataik közé
tartozott a vendégek fogadás, takarítás és természetesen a fesztivál előkészületeiben is részt
vettek, hiszen az esemény területének a berendezése nagyon komoly humánerőforrást igényel.
Jók a tapasztalataim, úgy gondolom, hogy a jövőben is szükség lesz a fiatalok segítségére és
természetesen nekik is jó, hiszen a hosszú nyári szünet
egy részét hasznosan
tudják eltölteni –
hangsúlyozta Csider
Andor a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója (fotónkon).
Szerencs jövőre is szeretne majd élni a nyári diákmunka nyújtotta lehetőséggel azért, hogy minél több tanuló jusson pénzszerzési lehetőséghez és munkatapasztalathoz.
VEA

MIéRT döNTöTTéL
A NyáRI dIáKMUNKA MELLETT?
Molnár Adél diák,
ákmunka helyszínéül. Elsősorban tereprendezéssel foglalkozunk. Azért szebocskai István Katolikus Gimnázium rettem volna munkát vállalni a nyáron, hogy a jogosítványom megszerzését

Abba az intézménybe jelentkeztem nyári diákmunkára, ahol édesapám is dolgozik és nagyon
jó lehetőségnek tartottam, hiszen így én is kereshetek némi zsebpénzt. A Szerencsi Idősek Otthonában dolgoztam. Kertgondozással foglalkoztam,
ami nagyon tetszett mert szeretek kint lenni a természetben. Jó a közösség a társaimmal sokat szoktunk beszélgetni és mindenki jól érzi magát amellett, hogy munkatapasztalatot is szerzek.

szegedi dániel diák,
szerencsi szakképző Iskola

A Szerencsi Idősek Otthonát választottam a nyári di-

tudjam finanszírozni a fizetésemből. Nagyon jól érzem magam, szuper a
közösség és jövőre is biztos jelentkezem majd.

Lukács dorisz diák

Második alkalommal vállaltam diákmunkát a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtárnál. Nagyon jó a közösség és a munkatársakkal is jól kijövök. A feladataim változóak, besegítünk a Hotelben illetve a konyhán is, amikor szükséges. Ezenfelül a fesztivál előkészületeiben veszünk részt. Azért
döntöttem a munka mellett, mert szeretnék egy kicsit önállósodni, és tudok pénzt is gyűjteni. Így segíthetek a szüleimnek azzal, hogy saját magamnak vásárolom meg az iskolához szükséges felszereléseket.
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szERENCsIEK A RozsNyóI
„MALoM fEsTőTáboRbAN”
Tavaly Krasznahorkaváralja, az idén Szerencs testvérvárosa, Rozsnyó
adott otthont a két évtizedes múltra visszatekintő, „Malom” elnevezésű
festőtábornak. A felvidéki központú város által alapított, nemzetközivé
vált művésztelepre két szerencsi festő, a szárnyait bontogató Perecsi
Enikő (jobb oldali fotónkon) és a táborban már tősgyökeresnek számító
Suhaj Zoltán kapott meghívást. Enikő – a Bocskai István Gimnázium egykori és a sárospataki főiskola jelenlegi diákja – alkotásai megdöbbentően
jól sikerültek, nagyközönség előtt most gyűjtötte be először a nagyobb

elismeréseket. Zoltán hozta a megszokott formáját, alkotásai újra tükrözték kivételes tehetségét.
Az augusztus 9-én tartott zárókiállításon – mások mellett – Michal Domik rozsnyói polgármester gratulált az alkotóknak, az eseményt megtisztelte jelenlétével Dr. Sável Katalin, Szerencs város aljegyzője.
SfL

NyáRádMENTE fEszTIváL
Idén, augusztus 1-4. között ismét megrendezték a Nyárádi Kistérség
és az ezzel egybeeső szeredai városnapokat. Nagykoncertek, sportifjúsági és kulturális rendezvények sokaságáról gondoskodtak a szervezők, a főtámogató Maros Megyei Tanács volt. A történelmi hagyományok okán a város több környékbeli magyar és román település közigazgatási központjaként (egy képviselőtestület, s közösen
választott polgármester) idén is a legtöbb rendezvénynek adott
helyt. A nagyszínpadon a hagyományos néptánc találkozó, kinyílt
az ifjúsági udvar is, ahol a fiatalokat is érintő tematikus kulturális ifjúsági, társadalmi és tudományos előadások sorjáztak. A térség
adottságait kihasználva offroad autóverseny, a sportbázison focitorna, kerékpár-túra, míg a környék lovas táborában gyermekek részére tartottak kurzusokat. Itt rendezték meg a hagyományos tűzoltó találkozót is, ahol a környék önkéntes lánglovagjai
gyülekeztek. Szombaton megnyílt a hagyományos kézműves vásár, vasárnap pedig terepfutó verseny is rajtolt, de a
gyerekek számára a helyi pedagógusok és civil szervezetek egész napos képességfejlesztő és szórakoztató játékokat szerveztek. A zenekedvelői sem maradtak program
nélkül, Ismerős Arcok, a Zan-

zibar együttes, Kowalsky meg a Vega, illetve a Tankcsapda (fizetős
rendezvény). Számunkra a borudvar jelentett kihívást, hiszen Ringer
István tárogatójátékával emelte a Mór-Nyárádszereda testvérvárosok kapcsolatának megerősítését szolgáló rendezvény, illetve a kistérségi borászok és móri borvidék nedűinek bemutatkozását, amit
egy helyi sajtmester, s a messze földön ismert Csipán pálinkafőzde
sátrai egészítettek ki. Négy tagú delegációnk rövid időre érkezett
testvérvárosunkba, alig 48 órás tartózkodásunkat a régóta várt esőzés is tarkította. A helyi önkéntes tűzoltók is önálló sátorral képviseltették magukat, remélve, hogy az adományozások révén mielőbb
összejön egy Szerencsről származó mentőszer javíttatásának költsége. Az adományozókat ökörsütésre invitálták.
dr. Egeli Zsolt, alpolgármester
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KÖZÉRDEKŰ

áLLásAJáNLAT

ANyAKöNyvI híREK

A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási
Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen autószerelőt,
nyílászáró beépítő szerelőt, pultost, betanított kézbesítőt, erőgépszerelőt, számviteli termelési ügyintézőt, recepcióst, szálloda takarítót, kőművest, segédmunkást, sütőipari segédmunkást és eladót keresnek. Mádon
eladót, Tállyán borászati pincemunkást, Bekecsen kőművest, betanított
munkást, Megyaszón tehergépkocsi vezetőt (C+E GKI), targoncavezetőt,
Taktaharkányban tehergépkocsi vezetőt (C+E+GKI, nemzetközi), Mezőzomboron állatgondozót, takarítónőt/gondnokot, Tarcalon recepcióst, Tiszalúcon cukrászt alkalmaznának. Változó foglalkoztató hely szerint kőművest, festőt és mázolót, gipszkarton szerelőt, bádogost, szobafestőt,
ácsot, tetőfedőt, villanyszerelőt, munkairányítót, lakatost és hegesztőt
alkalmaznának. Telefon: 47/361-909.
Tervezett képzések: bérügyintéző, targoncavezető, szociális gondozó,
ápoló, virágkötő, 7-8 osztály felzárkóztató + zöldterületi kisgép üzemeltető, tisztítástechnológiai munkatárs, gyermek- és ifjúsági felügyelő, mezőgazdasági munkás.

Házasságot kötöttek: Derdák Péter – Eszenyi Csilla, Gerecs Patrik- Hegedűs Hajnalka, Kajzer Dávid – Czibula Anita Alexandra, Hajdu
Gergely- Haga Éva Judit, Sütő Péter – László Réka, Nikházi Gergő –
Molnár Alexandra Dóra, Tóth László – Varasdy Klaudia. Vaszily Zsolt
– Kovács Dalma, Erdősi Viktor – Kiss Viktória, Kurmai Krisztián –
Balogh Enikő, Király Dávid – Hriczu Mónika Gyöngyi, Terjék Sándor
– Koós Mercédesz, Gönczy Gergő – Dudás Adrienn Anita, Miklós
Dénes Krisztián – Domán Viktória Edit, Bihari Gergő – Bodnár Réka,
Hausel Gábor – Nagy Gabriella, Kertész Zoltán – Dula Bernadett,
Bán Richárd – Kiss Ágnes, Körömi Szabolcs – Hegyes Cintia, Pereszlényi Balázs – Bohács Marietta, Lezényi Gábor – Nagy Klaudia.
Születtek: Fincziczki Zente, Halász Liliána, Tallár Léna, Lengyel Kinga,
Erdélyi Léna, Szekeres Boldizsár, Tóth Levente, Brogyánszki Olivér.
Elhunytak: Vágási Ferencné (Borbély Ilona) 69,Varga István 73, Ujj
Iván 33, Szajcz János 86, Nagy János 91, Mileff László György 70,
Kázár László Ferencné (Dajka Mária) 85, Kovács Tibor 65, Dojcsák
Pálné (Kokas Mária) 65, Bártfai Lászlóné (Bukó Terézia) 92, Erdélyi
Bertalanné (Földi Eszter) 91, Földi Ferencné (Bodnár Anna) 79, Gál
Béláné (Szoboszlai Erzsébet) 86, Hegedűs Mária 61, Bán János 64,
Dr. Bárány Istvánné (Értékes Róza Eszter) 87, Cserháti Ferenc90, Juhász László 63, Kiss Józsefné (Juhász Erzsébet) 78, Kovács Pál János
85, Lekner Irén 93, Madár Lajos 59, Megyeri János Barna 78, Musinszki Ede 89, Kalina Istvánné (Sziklási Erzsébet) 82, Nagy Tiborné
(Szűcs Julianna) 82, Szarka Sándor 58, Luterán Lászlóné (Tóth Mária)
85, Dobos Jolán 88, Tóth Gézáné (Burián Klára) 85, Sebestyén Árpád
Béla 57, Lapis Istvánné (Gergely Katalin) 63, Pócs András 76, Kovács
Anna 65, Varga József Imréné (Puskás Julianna) 82, Cseh Antalné 91,
Pivarnyik, Jánosné (Palcsák Mária) 69, Halász Józsefné (Balla Erzsébet) 96, Balsánszki Mihályné (Pásztor Mária) 71, Kilián Erzsébet 93,
Kádas József 87, Árvai Andrásné (Ficsor Gizella Emília) 93, Király Józsefné (Szikszai Erzsébet) 94, Szontágh Emilné (Bátory Erzsébet) 85.

A szerencsi hírek
következő száma

2019. szeptember 13-án
jelenik meg.

2019. AUGUszTUs 14. NApJáIG

KÖ
ZÉRD EKŰ INFORMÁCIÓK
KÖZÉRDEKŰ
SzerencSi PolgármeSteri Hivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.
Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától, előzetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14 órától. Dr. Barva Attila
jegyző: minden páros hét szerdáján 8–12 óráig.

B-a-z megyei KormányHivatal
SzerencSi JáráSi Hivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561. Nyitvatartás: hétfő:
7–17 óráig, kedd: 8–14 óráig, szerda: 8–17 óráig, csütörtök: 8–18 óráig,
péntek: 8–14 óráig.

SzerencSi JáráSi Hivatal, KormányaBlaK

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-248, (47) 795-246, (47)
795-240 (porta). Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–14 óráig, szerda: 8–17 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–14 óráig.

orvoSi ügyelet

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat:

(47) 362-255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, szabadnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

SzerencSi művelődéSi KözPont
éS Könyvtár

3900 Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: (47) 362-290. Igazgató: (20) 971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu.

rendelőintézet
rendelőintézet

Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet. Cím: 3900
Szerencs, Bekecsi út 10. Tel.: (20) 999-5159, (20) 999-5225, (47) 361-740,
(47) 361-558, (47) 361-758. Intézményvezető: Dr. Bobkó Géza igazgatófőorvos. Titkárság: (47) 561-028, fax: (47) 361-558, internet:
www.eszei.hu. Szakrendelések időpontjai és további információk a rendelőintézet honlapján: www.eszei.hu.

ügyeleteS gyógySzertáraK

Augusztus 19-25.: Alba Gyógyszertár, augusztus 26. – szeptember
1.: Tesco Gyógyszertár, szeptember 2-8.: Centrum Gyógyszertár, szeptember 9-15.: Oroszlán Patika.

SZERENCSI

ÉLETMÓD

hírek

13

A héT GyóGyNövéNyE: A poRCsINfű
A keserűfűfélék családjába tartozó, szárazabb
réteken, tarlókon, utak
mentén, taposott helyeken mindenfelé elterjedt,
közönséges, egyéves növény. Szárai a talajon szétterültek, 20—40 cm hosszúak, ízeltek,
szívósak, az ízeket barna, hártyás hüvely veszi
körül. A kövér porcsin omega-3 zsírsavakban
igen gazdag növény, különösen alfa-liposavban, amely vízben és zsírban is oldódó antioxidáns, ezért könnyen bejut a sejtekbe, ahol hatékonyan leköti az ott lévő szabad gyököket.
Magas C- és E-vitamin, valamint béta-karotin
tartalmának köszönhetően immunerősítő hatást fejt ki. Antioxidáns tartalmánál fogva, lassítja az öregedés folyamatát. A vér koleszterinés cukorszintjére kifejtett hatásával védi az ar-

tériákat. Kiváló vértisztító, vérzéscsillapító hatású. Reumás megbetegedések kezelésére is
használhatjuk, mind belsőleg, mind külsőleg,
pakolásként. Pakolásnak törjük össze a friss
növény szárát és leveleit, fogjuk vászonruhába,
és tegyük a sérült testrészre. Féreghajtásra is
kiváló, és gyulladáscsökkentő hatása miatt az
aranyér tüneteit is enyhíti. Külsőleg izomgörcsök fellazítására használatos. Pakolásnak törjük össze a friss növény szárát és leveleit, he-

lyezzük vászonruhába és tegyük a sérült testrészre. Rögzítsük, akár egész éjszaka is rajta
maradhat. A magyar népgyógyászatban a húgyúti betegségek és gyulladások kezelésében,
valamint a szív- és érrendszeri betegségek gyógyításában alkalmazzák. Emellett használhatjuk tüdőgyulladás, influenza és megfázás tüneteinek az enyhítésére. Főzete hatással van a
vér koleszterin- és cukorszintjére is.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Új kérdésünk: Külsőleg milyen sérülésekre használható a porcsinfű?
A beküldők közül a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját sorsoljuk
ki. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Megfejtéseiket szeptember
6-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház
recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

fEKETE áfoNyA
A fekete áfonya a hangafélék családjába tartozó gyümölcstermő növény. Termését és levelét
a népi gyógyászat is felhasználja. Népies nevei:
havasi meggy, boronyica, havasi
meggykoró, kakojza, kukajsza, kokojza, molabogyó. Magyarországon a Sopron környéki és Vas
megyei erdőkben, kisebb állományokban fordul elő. Az erdélyi
havasok jellegzetes gyümölcse. A
Felvidéken is gyakori. Borsó
nagyságú, hamvas kék termése
a vadas ételek híres ízesítője. A
Mátrában megtalálhatóak állományai. Savanyú talajú tölgyesek és
bükkösök lakója, de behúzódik az ültetett fenyvesek szélére is. A sekély, savanyú talajú erdők-

ben általában csoportosan-tömegesen jelenik
meg. Alacsony növésű (30–60 cm), gazdagon
elágazó félcserje. Legyökeresedő ágai, hajtásai
szögletesek, zöldes színűek, akár ezer négyzetméteres kolóniák is hajthatnak egyetlen
tőről. Levelei tojásdadok, kihegyezettek, finoman fűrészesek, kopaszak. Virágai rózsaszínnel futtatottan zöldes
színűek, levélhónaljakból fejlődnek,[5] áprilistól júniusig nyílnak.
A gömbös, korsó alakú párta halvány
zöldes vörös, az érett bogyó gömbös,
feketés kék, hamvas. A faiskolákban nemesített változata nagyobb bogyókat terem. A humuszban gazdag, savanyú kémhatású, vízzel közepesen ellátott talajt szereti. A
kert félárnyékos részeinek szép dísze is lehet.
Bogyója gyümölcssavakat, cukrot, pektint, cseranyagot, vitaminokat, flavonoidokat arbutint,
sok vasat, A-, D- és C-vitamint tartalmaz. A fekete áfonya - leginkább a benne található erős
antioxidáns vegyületei által - kiemelten támogatja szemeink egészségét, s így látásunk élességét is. Hatékonyan erősíti meg a szem hajszálereit, s emellett nagymértékben fokozza a
szem oxigén-és vérellátását, minek hatására
növekszik a szem tápanyagellátása. Külön kiemelendő még, hogy jelentősen javítja a szem
fényhez való alkalmazkodási képességét is. A
fekete áfonya tulajdonképpen minden szembetegség esetén jótékony hatású, de kifejezetten
ajánlott farkasvakság, különféle ideghártya
problémák, szürke hályog, zöld hályog vagy éppen makula degeneráció esetén. De akkor is a
segítségünkre siet, ha éleslátásunkat szeretnénk megőrizni vagy visszaszerezni, melyet
több kutatási eredmény is igazol.
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KRÓNIKA – HIRDETÉS

ERzsébET TáboR A zEMpLéNI
MÚzEUM szERvEzésébEN
Néhány évvel ezelőtt nyílt lehetőség arra, hogy
múzeumok is bekapcsolódhatnak az Erzsébet tábort szervező intézmények sorába. A szerencsi
Zempléni Múzeum azóta minden évben pályázik
erre a lehetőségre. Idén 45 iskolás vett részt a
táborban július 29. – augusztus 2. között. A gyerekek többek között sport és kézműves foglalkozásokon kapcsolódhattak ki, valamint kirándulás is színesítette a programot. E mellette új
ismeretekkel is bővíthették tudásukat a tanulók
játékos formában. Az intézmény jövőre is pályázik majd az Erzsébet tábor adta lehetőségekre,
azért, hogy minél több gyereket tudjanak közelebb hozni a múzeum világához.
VEA

bMW-sEK TALáLKozTAK szERENCsEN
A BMW márka szerelmesei gyűltek össze Szerencsen augusztus 17-én, a IV. Szerencsi BMW találkozón. A szervezők
sokszínű programot kínáltak a kilátogatóknak az esemény
során, amit megtisztelt jelenlétével Nyiri Tibor polgármester is. Többek között volt autó-szépségverseny, felvonulás,
felni és kerék kitartó verseny, valamint drift lehetőséget is
biztosítottak a bátor autósok számára. A rendezvény évről
évre egyre népszerűbb, hiszen az első találkozó alkalmával
csekély létszámban jelentek meg a márkatulajdonosok,
idén azonban több mint száz BMW-s mutatta meg szeretett kocsiját a nagyközönségnek.
VEA

váLTozATos pRoGRAMoK A zEMpLéNI fEszTIváLoN
máció mesekoncertje és hangszerbemutatója nyújtott önfeledt szórakozást
a Rákóczi-vár belső udvarán. Ezt követően a művészetek iránt érdeklődőknek kedveztek a szervezők, hiszen a Zempléni Múzeumban Borisza Borsó
József festőművész és Tasnádi Szandra szobrászművész alkotásaiból nyílt
kiállítás. A napot a Pázmándi Gergely Trió jazzkoncertje zárta a várudvaron.
Augusztus 13-án a Rákóczi-vár színháztermében a SwingGirls és a Stúdio
11 Combo koncertje szórakoztatta a közönséget, akik előadásukat tánccal
és zenei humorral fűszerezték így teremtve valódi revü hangulatot. VEA

Idén 28.-ik alkalommal
rendezték meg Zemplén
és Tokaj-Hegyalja legnagyobb művészeti fesztiválját a Zempléni Fesztivált. Szerencs ezúttal is
több kulturális és szórakoztató
programnak
adott otthont a rendezvényhez kapcsolódva.
Augusztus 11-én a legfiatalabb korosztály örömére a BonBon Matiné for-
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RECEpTKLUb: EzT süsd MEG!

TEJföLös-pUdINGos szELET
Mai rovatunkban a tejfölös pudingos
szelet elkészítési módját mutatjuk be
olvasóinknak.
A tészta hozzávalói: 40 dkg liszt, 25 dkg Rama margarin, 10 dkg porcukor, 1 db tojás (nagy),
2 evőkanál kakaó, 1 evőkanál tejföl, 1 kiskanál
szódabikarbóna.
A pudingos-tejfölös krém hozzávalói: 80 g
vaníliás pudingpor, 5 dl tej, 20 dkg porcukor, 20
g vaníliás cukor, 55 dkg tejföl (20%-os).
Elkészítés: A liszthez adjuk hozzá a felkockázott margarint, majd kezdjük el összemorzsolni.
Amikor már kellően morzsalékos, keverjük hoz-

zá a porcukrot, a szódabikarbónát, és a kakaót.
Ezután adjuk hozzá a tejfölt, az egész tojást, és
gyors mozdulatokkal gyúrjuk össze a tésztát,
majd osszuk el két egyenlő részre. (egy könnyen
nyújtható tészta legyen). Egy sütőpapírt enyhén
lisztezzünk meg, majd az egyik tésztagombócot
nyújtsuk ki rajta tepsi méretűre. Ezután a sütőpapírral együtt, emeljük át a tepsibe. (a sütőpapír egy kicsivel lógjon túl a tepsi szélén) Ezután
öntsük a tésztára egyenletesen az előzőleg elkészített pudingos-tejfölös krémet. A pudingport keverjük simára egy kevés tejjel, majd öntsük hozzá a maradék tejet. Ezután adjuk hozzá
a porcukrot, a vaníliás cukrot, majd állandó keverés mellett, főzzük sűrűre. Amikor a puding
kellően besűrűsödött, vegyük le a tűzről, majd
hűtsük ki teljesen. Ezután a teljesen kihűlt pudingos krémhez, apránként keverjük hozzá a tejfölt.
(mindenképpen 20%-os tejfölt
keverjünk hozzá, mert különben
nagyon folyós lesz a krém) A tepsiben lévő tészta tetejére ezután
egyenletesen kenjük rá a krémet,
majd nyújtsuk ki a másik tésztagombócot, és óvatosan helyezzük

a krém tetejére. Helyezzük be előmelegített sütőbe, majd közepes hőmérsékleten süssük 2530 perc alatt készre. A sütőből kivéve a tepsiben hagyjuk teljesen kihűlni, majd tegyük be
pár órára a hűtőbe, hogy a krém teljesen megdermedjen. Tálalás előtt vegyük ki a süteményt
a hűtőből, majd ízlés szerint szórjuk meg porcukorral, szeleteljük fel, majd úgy kínáljuk. Érdemes előző nap elkészíteni, így van ideje a
krémnek jól megdermedni. Jó étvágyat!

Lakossági

apróhirde

tés

INGATLAN
Szerencsen a Kárpát utcában, gáz-központi fűtéses
családi ház eladó, társasházira vagy bekecsi családi
házra cserélném! Minden megoldás érdekel! Érd.:
06(47)361-822. (13)
Szerencs, Posta út 2. sz. alatt társasházi lakrész eladó. Érd.: 06(47)361-499. (13)

VEGYES
Takarítónőt felveszünk! Lehet nyugdíjas is! Érd.:
06(20)511-8082. (12,13)
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KETTős GyőzELEM páCIN sE ELLEN
B.A.Z. megyei II. Kelet
Felnőtt labdarúgó-bajnokság 2. fordulójában
Pácin csapatát fogadták a szerencsiek augusztus 17-én a Tatay
Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A mérkőzés első
góljára a 31. percig kellett várni, amikor is Ternyik Máté talált az ellenfél hálójába. A vendégcsapat hamar reagált a kapott gólra és a
34. percben ők is betaláltak a szerencsiek hálójába, ám mindössze egy perccel később Tóth
Alex góljának köszönhetően ismét vezetett Szerencs. A második félidőben a vendégcsapat védelme összeomlott, a hazaiak sorra lőtték a gólokat. A végeredmény: Szerencs VSE – Pácin SE: 6-1. A szerencsiek a tabella 2. helyén állnak. Az U19-es játékosok szintén győzedelmeskedtek
8-3 arányban. A következő mérkőzés augusztus 24-én idegenben, a Sárospataki TC ellen lesz.
N. I.

XXIX. zEMpLéNI KUpA sAKKvERsENy szERENCsEN
Szerencsen rendezték meg a 29-dik Zempléni Kupa Sakkversenyt augusztus 17 és 20 között. Az ország minden tájáról és a határon túlról is érkeztek versenyzők városunkba. A verseny célja a sportág népszerűsítése,
továbbá játék és versenylehetőség biztosítása, valamint a sakkbaráti kapcsolatok erősítése is fontos szempont. Az eseményt Balogh Imre az SZVSE
sakkszakosztályának vezetője és Nyiri Tibor polgármester nyitotta meg,
aki örömét fejezte ki az iránt, hogy évről-évre városunk ad otthont egy
ilyen nagyszabású szellemi sportrendezvénynek. Ezt követően kezdetét
vette a megmérettetés. Idén összesen 117-en ültek asztalhoz, ebből 108
magyar és 9 külföldi induló volt 5 országból. A legidősebb induló 87 éves,
a legfiatalabb pedig 6 éves volt – tehát igen sokszínű mezőny indult.
A négy napon át tartó versengés zárásaként augusztus 20-án adták át a
díjakat. A szervezők igyekeztek minden kategória legjobbjait jutalmazni.
Balogh Imre az SZVSE sakkszakosztályának vezetője arról adott tájékoztatást, hogy összesen 8 szerencsi sakkozó vett részt a versenyen, akik
közül két ifjúsági játékos a felnőtt csoportban indult. Ők élő pontot szereztek ennek köszönhetően bekerültek a Nemzetközi Sakkszövetség által
jegyzett versenyzők listájába. A XXIX. Zempléni Kupa Sakkverseny A csoportjának győztese To Nhat Minht, a Szigetszentmiklós játékosa lett.
A legeredményesebb szerencsi játékosnak Tóth Csaba bizonyult.

IsMéT vAsEMbER
vERsENy szERENCsEN
Idén már tizenegyedik alkalommal hívja és várja az amatőr sportolókat a Szerencsi Vasember Verseny, amelyen a
triatlon sport három számában, úszásban, kerékpározásban és futásban mérhetik össze erejüket a gyerekek, illetve a felnőttek 2019. szeptember 8-án.
A verseny helyszínei: Szerencsi Városi Tanuszoda, Bocskai István Gimnázium sportudvara, Szerencsen a Kossuth út, Ondi út, Rákóczi út, valamint a hosszabb távoknál Bekecs, Ond, Rátka és Abaújszántó.
A verseny résztvevői a megyei településekről érkező, de főként a szerencsi és Szerencs térségi települések gyermek, ifjúsági és felnőtt korú
amatőr (Magyar Triatlon Szövetség versenyengedélyével nem rendelkező) sportolói lehetnek.
Nevezés: előnevezéssel a Városi Tanuszoda recepcióján (űrlapon), vagy
a verseny napján 08:30–09:00 között. A Szerencsi Kistérségen kívülről
érkező B.-A.-Z. megyei sportolók csak a szerencsvse@gmail.com email címre megküldött, kitöltött nevezési formanyomtatvánnyal nevezhetnek! A részletes versenykiírás és a nevezési lap elérhető a szerencsi Városi Tanuszoda recepcióján és Szerencs város honlapján.
A jelképes 1000, ill. 2000 forintos nevezési díjakat a szervezők a korábbi
évekhez hasonlóan a Kulcsár Anita Alapítványnak ajánlják fel.
További információk: a Városi Tanuszoda Recepcióján, valamint tel.:
47/565-208 (munkaidőben), vagy 30/418-4947 (munkaidőn kívül), email: szerencsvse@gmail.com.
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SZABADIDŐ

KEREszTREJTvéNy
VÍZSZINTES: 1. Az élet olyan … (folytatás első része).
10. Tölgyfahordóban érlelt, eredetvédett francia borpárlat.
11. Növényi eredetű anyagból készített járóalkalmatosság.
12. A fősor második része. 13. A SPAR üzlethálózat tejtermékeinek márkaneve. 14. Női keresztnév. 16. Mássalhangzó kiejtve. 18. Személy azonosító szám, a bankkártya
betétele után a gépbe kell írni. 19. A PC-ben használt megjelenítési rendszer. 20. Ammónia származék, amelyben a
hidrogénatomot fématom vagy szerves savmaradék helyettesíti. 22. A kén és bór vegyjele. 23. Emmike páros számú
betűi! 24. Szövetség, egyezmény. 25. Fel … út, le … út. 26.
„A” tapsifülese. 27. A szén és nitrogén vegyjele. 29. Átadók
szélei nélkül! 30. Római 6-os. 31. …ibule: előszoba, előcsarnok. 34. Gazdasági hivatal rövidítése. 35. Becézett férfinév.
37. Okos. 40. Énekesnő művészneve (Pintácsi Alexandra Réka). 42. Szemüveg (régies).
FÜGGŐLEGES: 1. Egyik autópályánk (!). 2. Nagy nélkülözése, nyomora. 3. Település Indiában. 4. …tótfalu: község Pest
megyében. 5. Bekap szélei nélkül! 6. Német és francia autók
jelzése. 7. Az oxigén és amerícium vegyjele. 8. Villogás, felvillanás; angolul. 9. Olyan hely, település a sivatagban ahol
víz és növényzet van.10. A sertés hímje. 15. Még nem iskolás. 17. Kölykedző. 20. Matéria. 21. Német, norvég és osztrák
autók jelzése. 23. A fősor harmadik, befejező része. 24. Romániai település. 27. Puha fém, ón. 28. Gyümölcsöt, zöldséget szárítással tartósít. 30.
Fékezhetetlenül viselkedik. 32. Kuruc brigadéros (Tamás). 33. Település Heves megyében. 35. Község Szlovákiában. 36. Regényét Gárdonyi Géza írta
meg. 38. Az USA csillagháborús rakétaelhárító tervének (rövidített) angol neve. 39. -…, -től. 41. Intézőbizottság rövidítése. 43. A pincébe.
Előző rejtvényünk megfejtése: Szélben táncoljon a labda és a játékot mi nem hagyjuk abba. Megfejtőnk 2 db belépőt nyer a Csokoládé
Fesztivál koncertnapjára: Zólyomi-Magyar Tünde, Szerencs-Ond, Ady Endre u 6. A fenti rejtvény megfejtését szeptember 6-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé
csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

horoszkóp (2019. augusztus 23. – szeptember 13.)
Kos: III. 21. – Iv. 20.

oroszlán: vII. 23. – vIII. 23.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.

Minden idegszáladdal a pénzre kellene
koncentrálni, amelyből nincs annyi, amennyi
elég lenne. Olyan kiadásra kerülhet sor, amelyre
nem számítottál, és amely miatt az idegeid
megfeszülhetnek.

A szerelem angyala telepedhet a válladra. Most talán meglepődve tapasztalhatod,
hogy Ámor nyila a szíved közepébe fúródhat.
A munkahelyeden olyan változásokra van kilátás, amelyre nem számítottál.

Olyan esemény történhet, amely miatt
másként láthatod a világot, és benne a saját helyedet. De az is megeshet, hogy ha akár te, akár
közeli ismerős tanulmányokat folytat, akkor az
életnek ez a területe válhat fontosabbá.

Ebben az időszakban az lenne a legjobb,
ha nagyobb figyelmet fordítanál a rokonokra. Megeshet, hogy a családtagoknak még
soha nem volt olyan nagy szüksége rád, mint
most.

A szerelmi kapcsolatokban megeshet,
hogy búcsút inthettek egymásnak. Ha
szülő vagy, akkor a gyermeked miatt többet
szoronghatsz. Megeshet, hogy több dolog miatt
aggodalmaskodhatsz.

Ha egészségi problémád van, augusztusban a gyógyulás útjára léphetsz. Ha
műtéti beavatkozásra kerülne sor, ne aggódj,
mert jó kezekben lehetsz. Roppant balesetveszélyes ez a hónap, légy körültekintőbb.

Azokban a házasságokban, amelyben
nem volt minden fenékig tejföl, most
pozitív irányú változások következhetnek be.
Nagyon fontos, hogy világosan és egyértelműen fejezd ki magad, ellenkező esetben nehezen
kezelhető helyzetbe kerülhetsz.

Egyik pillanatról a másikra jöhet létre
egy olyan helyzet, amely miatt talán
kétségbe eshetsz. De az is lehet, hogy olyan szituáció alakulhat ki, amelyről most még nem látszik, hogy a későbbiek során milyen nagy előnyt
jelenthet.

A házasságokban, régi együttélésekben
nehéz helyzet alakulhat ki. Megeshet,
hogy életed párja olyan helyzetbe kerülhet,
amely nincs jó hatással a közös életetekre. Nagyon fontos, hogy most odafigyelj arra, kinek,
mit és hogyan mondhatsz.

Ebben az időszakban minden a pénz körül forog. Olyan bevételre is lehetőség
nyílhat, amelyet talán eddig el sem tudtál képzelni. Nagyon fontos, hogy senkivel ne kezdj közös üzletbe, mert csak akkor érhetsz el anyagi
sikert, ha egyedül tevékenykedsz.

Még az is lehet, hogy a munkában,
megélhetésben történhetnek olyan változások, amelyek nagyon is a kedvedre lehetnek. Ha anyagiakról, egzisztenciáról van szó,
most nagyon jól tudod képviselni a saját érdekeidet.

A munkahelyeden történhetnek olyan
változások, amelyek hatással lehetnek
a te megélhetésedre. De az is lehet, hogy valaki
megpróbál olyan irányba terelni, amelybe nem
szabad elmenni, mert ezzel csak önmagad alatt
vághatod a fát.

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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