fEJLEszTésEk
A TűzoLTósÁgNÁL
A szerencsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság fejlesztési munkálatain volt
a hangsúly az április 26-án
megtartott képviselő-testületi ülésen. (Cikkünk a
4. oldalon)
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Nyiri Tibor LÁTJA
EL A poLgÁrmEsTEri fELAdATokAT
koncz ferenc országgyűlési képviselő a május 7-ei
testületi ülésen mondott
le a városvezetői címéről,
a polgármesteri feladatokat Nyiri Tibor alpolgármester látja el. (3. oldal)

HÍREK

2018. 05. 11. XXXIII. évfolyam 8. szám INGYENES

2

SZERENCSI

hírek

KRÓNIKA

gépJÁrművEkET szENTELTEk
szErENCsEN
Hagyományteremtőnek is nevezhető az a szertartás, amit május 1-jén
tartott a római katolikus egyház Szerencsen. A Munkás Szent József
templom búcsújának szentmiséjét követően Kocsis Sándor plébános áldotta, szentelte meg azon gépjárműveket, amelyeknek tulajdonosai hisznek az isteni gondviselésben még akkor is, ha azt vélik, hogy biztonsá-

gosan hajtanak az utakon.
A plébános elmondta, hogy évtizedekkel ezelőtt történt már figyelemfelkeltő kezdeményezés a biztonságos közlekedésre vonatkozóan az egyház részéről, most ezt az egykori gondolatot frissítették fel, hiszen mindenki szeretné épségben elérni az úti célját.
SfL

kiÁLLíTÁsmEgNyiTó
A vÁros NApJÁN

ULTi kUpA
és rEJTvéNyfEJTő vErsENy

A városnapi rendezvénysorozat részeként nyílt kiállítás Rozsnyói Malom
2015-2017 címmel, április 20-án a Rákóczi-vár árkádos termében. Az eseményen dr. Egeli Zsolt alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, majd
Burgida Pál Rozsnyó polgármestere nyitotta meg a tárlatot. Ezt követően
Kardos Ferenc, a Rozsnyó Testvérvárosaiért Polgári Társulás vezetője mutatta
be a Rozsnyói MALOM nemzetközi festőtábort. Elhangzott, hogy az 1997ben megalakult festőtáborba minden alkalommal Rozsnyó testvérvárosainak ajánlására érkeznek a művészek Magyarországról, Lengyelországból,
Csehországból, Szlovákiából és Szerbiából. Az itt készült alkotások egy részét
tekinthetik meg az érdeklődők a megnyílt kiállításon.
V. E. A.
A város napjához kapcsolódva ulti és keresztrejtvényfejtő versenyt rendezett a szerencsi Logiklub. Április 21-én a Rákóczi-vár árkádos termében 10en vettek részt az ulti kupán, és a nyertes megkapta a Szerencs város ulti
bajnoka címet. A versenyen Bodnár Miklós lett az első, Gál István a második, Nagy László pedig a harmadik helyen végzett. Az eddig megrendezett
ulti versenyek eredményének összesítése alapján a város ultibajnoka Tóth
József lett. A Logiklub megalakulása óta először szervezték meg a keresztrejtvényfejtő versenyt április 22-én a Rákóczi-várban. A rejtvényfejtő agytornán 18-an indultak. Kezdő kategóriában egy hagyományos skandináv
keresztrejtvényt és egy scrabble (szókirakó) feladványt kellett megoldani.
Siető Istvánné lett az első, Kovács Tiborné a második, Illés Jánosné a harmadik helyen végzett. A haladó kategóriában három olasz típusú rejtvényt
kellett megfejteni. Skorván Józsefné lett az első, Nagy István a második,
Pallainé dr. Tóth Ibolya pedig a harmadik helyezést érte el.
M. B.
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„A vÁros ügyEi A JövőbEN is
kiEmELT figyELmET kApNAk
pArLAmENTi mUNkÁmbAN”
Az áprilisban tartott országgyűlési választáson Koncz Ferenc, Borsod- Abaúj-Zemplén megye 6. számú választókerületében a szavazatok 49,3%-át
kapta meg így ő képviselheti a körzetet
a parlamentben. A frissen megválasztott országgyűlési képviselőt a választásról és a további terveiről kérdeztük.
– Mit szól az országgyűlési választások
eredményéhez?
– Először is szeretném megköszönni a szerencsi
választópolgárok bizalmát és támogatását. Az
országosan nagy arányú, közel 70 százalékos
részvétel egyértelmű felhatalmazást ad a negyedik Orbán kormánynak. Csaknem ilyen arányú,
66,8%-os volt a részvétel a megyénk 6. sz. választókerületében. A pártokra és egyéni jelöltekre leadott szavazati arány itt is hasonló az országos eredményekhez, 49%-os volt a FIDESZKDNP, illetve a személyem támogatottsága. Ez
jelentős előrelépés a 2014-es eredményekhez
képest. Sokat dolgoztunk a győzelemért, de ennek az aránya számunkra is kellemes meglepetés volt.
– Mit gondol a kritikákról és az ellenzéki ihletésű demonstrációkról?
– Személy szerint nagyon örülök az országos és
a választókerületi kiugróan magas részvételi
aránynak. A választáson megjelentek nagy száma tovább kell, hogy erősítse a demokráciába
vetett hitet. Aki ezek után megkérdőjelezi a választások eredményeként felálló új parlament és
új kormányzat legitimitását, az éppen ezért nem
demokrata – bármit is hirdet magáról. Mondják
persze, hogy a kormánypártokra listán kevesebben szavaztak, mit az összes többi pártra együtt,
s erről egy közelmúltbeli vicc jut eszembe: a Fradi 29-szeres bajnok, de az újpestiek logikája
alapján egyetlen bajnokságot sem nyertek az
FTC labdarúgói, mert a többi csapat sokkal több
pontot ért el és több gólt rúgott, ha összeadjuk!
Ha összeadjuk…, de nem tehetjük, mert nem ez
a szabály.
– Számított-e ilyen nagyarányú győzelemre?
– Titkon persze reménykedtünk, hogy ebben a
választókerületben tudunk majd javítani a 41%os támogatottságunkon, de mint már mondtam,
kellemes meglepetés a támogatottságunk 8%os növekedése.
– Melyek a további tervei, céljai országgyűlési képviselőként? (a régióban, járásban, a
körzetében)
– A kampány véget ért. A következő időszak

legfontosabb feladata már a térségünk minél
eredményesebb képviselete az országgyűlésben.
Nagy kihívás 42 településen élő 100 ezer embernek közös célt megfogalmazni, hiszen mind a településeink nagysága, mind földrajzi elhelyezkedése rendkívüli módon különbözik egymástól.
Nekem mégis konkrét elképzeléseim és céljaim
vannak, melyeket már volt lehetőségem a választópolgárok elé tárni és a miniszterelnök úrnak elmondani. A legtöbb kérdésben egyetértünk, támogatja azokat – melyeket közzé is tettem választási kiadványainkban. Ahhoz, hogy
szerteágazó feladatom sikerrel tudjam végezni,
szükségem van az Önök további együttműködésére és támogatására is.
– Mit üzen a szerencsieknek?
– Elsősorban köszönöm a szerencsiek azon bizalmát, hogy kétszer is polgármesterüknek választottak. Köszönöm a Polgármesteri Hivatal és
minden munkatársam nyolc éves közös erőfeszítését és munkáját.
Természetesen nem költözöm el Szerencsről. A
város ügyei a jövőben is mindig kiemelt figyelmet kapnak parlamenti munkámban. Meg kell
mondjam, nagyon mély érzések kavarognak

bennem, meg is viselt, hogy a törvényi előírások
miatt ki kellett lépnem abból a képviselő-testületből, amelynek 1990-től folyamatosan a tagja
voltam. Javaslatomra a testület úgy döntött,
hogy a polgármesteri feladatokat május 8-ától
Nyiri Tibor alpolgármester úr látja el.

köszöNET Az
ELvégzETT mUNkÁérT
Koncz Ferenc szerencsi polgármester – országgyűlési képviselővé választása kapcsán – rendkívüli testületi ülésen mondott le városvezetői címéről 2018 május 7-én. A tanácskozás végén
köszönetét fejezte ki az önkormányzat felé az elmúlt nyolc évben végzett munkáért, illetve azért,
hogy nagy egyetértésben
tudtak foglalkozni a város ügyeivel, gyógyírt találni a felmerülő problémákra. A képviselő-testület nevében Dr. Takács
István kívánt sok erőt
Koncz Ferencnek további
munkájához és adta át az
önkormányzat tagjainak,
valamint a legközelebbi
munkatársainak ajándékait. Az időközi választásig Nyiri Tibor alpolgármestert bízta meg a város ügyeinek intézésével
az elköszönő polgármester.
SfL
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KÖZÉLET

vÁrosHÁzi NApLó
A Szerencsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. valamint a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. 2017. évi
beszámolóján, és a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep átépítésén volt a hangsúly az április 26-án megtartott képviselő-testületi ülésen.
Az első napirendi pontban Dócs Róbert tűzoltó
ezredes, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, Miskolci Kirendeltségének parancsnoka és Nácsa Bálint tűzoltó alezredes a Szerencsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetőjének a 2017. évi beszámolóját hallgatták meg a városatyák. Elhangzott,
hogy a tavalyi évben 25%-al emelkedett a káresetek száma, ebbe beletartozik a tűzoltás és
a műszaki mentés is. A statisztikát tovább rontották a villámlás okozta tűzesetek, valamint az
emberek figyelmetlensége. – Tavaly egy kiemelkedő káreset volt a területünkön: a Megyaszó
települést ért jégkár. Ez az esemény mutatta
meg nekünk azt, hogy az önkormányzatoknak
fel kell készülni ilyen nem várt eseményre, szervezésben, logisztikában és irányításban –
mondta Nácsa Bálint. A Szerencsi Hivatásos
Tűzoltóparancsnokságon közel hat éve nem
változott az állományi létszám. Ez azért szerencsés helyzet, mert Nyugat-Magyarországon már
súlyos munkaerőhiánnyal küzdenek a tűzoltóparancsnokságok. A városban szolgálatot teljesítő lánglovagok sok tapasztalattal rendelkeznek, folyamatosak a továbbképzések. Elhangzott továbbá, hogy a berendezések technikai
szintje megfelel a mai kor elvárásainak. Dócs
Róbert beszámolójában megemlítette, hogy a
2017-es év és 2018 első negyedéve a fejlesztések és beruházások éve volt a Szerencsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokságon. A tavalyi évben
egy új, magyar fejlesztésű Rába R16 – Aquadux

gépjárművel gazdagodott a tűzoltóság, amit
idén áprilistól már szolgálatba is állítottak. Az
említett új típusú tűzoltóautó mellé egy szintén
teljesen új vízszállító autó is érkezik majd. Ez a
gépjármű 6000 liter vizet képes szállítani olyan
tűzesetekhez, ahol az oltásoknál használatos
utcai tűzcsap hiányzik. A parancsnokság a közeljövőben egy fiatal, használt személyautóval
bővül, amit ügyintézésekre használnak majd. A
2017-es évben megkezdődött a tűzoltóság épületének renoválása. Az utcára nyíló régi garázskapukat, amiket még kézi erővel kellett kinyitni,
modern, motorikus vezérlésűre cserélték. Az
épületben sikerült felújítani az emeleti vizesblokkot, az idén pedig sor kerül a földszinti
mosdóra is. A műveleti központban szünetmentes tápegységeket építettek be, amivel egy
esetleges áramkimaradás esetén is tovább tud
üzemelni a tűzoltóság. A nyár végéig elkészül
az épület teljes villamos hálózatának a rekonstrukciója is. Koncz Ferenc polgármester szerint
az Önkormányzat és a Szerencsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság között példaértékű az
együttműködés. A következő napirendi pontokban a Városgazda és Városüzemeltető cégek
vezetői tartottak beszámolót a 2017. évi ered-

ményeikről. Elsőként Tóth István, a Szerencsi
Városgazda Non-profit Kft. igazgatója tartott
összefoglalót. Dr. Gál András képviselő elismerését fejezte ki a cég munkatársai felé. A képviselő hozzátette, hogy a Városgazda működésével a városi költségvetés évről évre milliókat
spórol meg a beruházásokon és a közterületek
karbantartásán.
Következő napirendi pontban Takács M. István a
Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. igazgatójának a beszámolóját hallgatták meg a városvezetők. – Úgy gondolom, hogy az elmúlt év
jól sikerült. Jobban, mint vártuk, vagy gondoltuk
és ugyanezt tudom mondani az elmúlt hét évről
is. Amikor 2011-ben a Szerencsi Városüzemeltető
Non-Profit Kft. igazgatója lettem, a cég 139 millió
forintos üzleti tervből gazdálkodott. A tavalyi évben ugyanezt a munkát csupán 60 millió forintos
költségvetésből kigazdálkodtuk a cégvezetéssel
– mondta Takács M. István igazgató. A Városüzemeltető árbevétele az előző évben 19 millióval több volt, az anyagköltsége pedig 14 millióval
volt kevesebb. A beszámolóból kiderült, hogy a
Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft. üzemeltetése alatt álló Szerencsi Fürdő & Wellnessházban 2017-ben több korszerűsítést és felújítást
is elvégeztek, melyek azt a célt szolgálták, hogy
növeljék a vendégek kényelmét.
Az ülésen arról is döntöttek a képviselők, hogy
Szerencs Város Önkormányzata fél millió forinttal támogatja a 2018-as Zempléni Fesztivált. Az
utolsó napirendi pontok egyikeként tárgyalták
azt a pályázati lehetőséget, amiből szinte teljes
egészében megújulhat a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelep. Erről Szabó Lászlóné, a Városfejlesztési Osztály vezetője adott tájékoztatást. A jelenlegi pálya helyett egy élőfüves, nagyméretű
szabvány focipályát alakítanának ki, ami közel
12 millió forintba kerülne. A képviselő-testület
egyhangúan támogatta a pályázat benyújtását.
Az április 26-ai képviselő-testületi ülést teljes
egészében megtekinthetik a Szerencsi Hírek youtube oldalán.
N. I.
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üNNEpéLyEs TÁbLAAvATÁs
A lengyelországi Pultusk városvezetésével tavaly írt alá testvérvárosi szerződést, és együttműködési megállapodást
Szerencs Város Önkormányzata a lengyelek megkeresésének
eredményeként. A város napjához kapcsolódva avatták fel
Pultusk város tábláját a testvérvárosok parkjában.
A Rákóczi-vár nyugati oldalán
található testvérvárosok parkjában április 21-én avatták fel
Pultusk város tábláját. Koncz
Ferenc polgármester elmondta,
hogy a lengyel-magyar barátság Európában is egyre inkább
köztudomású, ezért is örült annak, amikor a lengyelországi
Pultuskkal került kapcsolatba
Szerencs. – Az önkormányzat
mindent megtett azért, hogy ez
a testvérvárosi kapcsolat létrejöjjön. Ez a tábla a partnerkapcsolatot jelképezi, ami úgy vélem, hogy olyan eredményes lesz, mint a német, a luxemburgi vagy akár
az erdélyi testvérvárosaink esetében – mondta Koncz Ferenc. Dorota
Subda, Pultusk polgármestere arról szólt, hogy helyi szinten is szeretnék
kiterjeszteni a két ország közötti jó együttműködést.
M. B.

isTEN ENgEm úgy
sEgéLJEN!
A gyergyószentmiklósi gyökerekkel rendelkező Stelea Erzsébet és testvére,
Stelea Krisztián Mihály tett állampolgársági esküt áprilisban a szerencsi Rákóczi-vár Lovagtermében, Nyiri Tibor alpolgármester előtt. A honosítási eljárás különlegességét az adta, hogy az erdélyi származású hölgy fiatalkorú,
a legény pedig kiskorú. Ezért elengedhetetlen feltétele volt az eseménynek,
hogy a fiatalok édesanyja – Gál Erzsébet Zsuzsanna – mint gondviselő szülő, gyermekei törvényes képviselőjeként tett esküt egyrészt fiatalkorú lányával együtt és kiskorú fia helyett. Az édesanya már korábban megszerezte a magyar állampolgárságot, Csíkszeredán. A fogadalmi szöveg elhangzása után Nyiri Tibor gratulált és kifejezte örömét – megjegyezve, hogy
számos, határainkon túl élő testvérünk magyar lélekben, ám az mindig felemelő érzés, ha sikerül nekik az anyaországhoz való ragaszkodásukat a honosítási dokumentumon keresztül is erősíteni.
SfL

TizENHArmAdik
szErENCsi pÁLiNkAés bormUsTrA
A Szerencsi Borbarátok Köre és a város önkormányzata április 21-én tizenharmadik alkalommal rendezte meg a Szerencsi Pálinka- és Bormustrát. A
hagyományteremtő szándékkal indított rendezvény alkalmával idén is szakavatott bírálók döntötték el, hogy kategóriánként a számos kiváló minőségű nedű közül melyeket tartják legérdemesebbnek arra, hogy díjazzák a
termelőjét. Pálinka kategóriában első helyen végzett Márton János szőlőpálinkája, a borok közül pedig a Michael Kratochvila és a Takács család által
készített 2017-es cuvée érdemelte ki a város bora címet.
M. B.
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ELbúCsúzTAk A gimNAzisTÁk
Ballagási ünnepséget tartottak a Bocskai István
Katolikus Gimnáziumban május 5-én.
A délelőtti órákban felcsendült az utolsó csengőszó, majd a végzősök elindultak osztálytermeikből, ballagási dalokat énekelve, vállukon
tarisznyával.
Az ünnepség elején a végzős diákok tablóképeit
és az évek alatt elért eredményeiket tekinthette
meg a közönség az iskola aulájában. Ezután a
maturandusok versekkel és énekekkel intettek
búcsút egykori iskolájuknak, majd feltűzték az
emlékszalagot az intézmény zászlajára.
Dr. Gál András, a gimnázium igazgatója átadta
a jó tanuló és jó sportoló kitüntetéseket, amit
az idén összesen 29 tanuló érdemelt meg. Ezt
követően szólt a ballagó diákokhoz. – Hiszem
és vallom, hogy meg fogjátok állni helyeteket
az életben. Kívánom, hogy útravalótok a szorgalommal és kitartással megszerzett tudás legyen – mondta dr. Gál András.
A Szerencsi Tehetségekért Alapítvány nevében
Szabó Beáta jutalmat adott át két végzős diáknak, a gimnáziumban elért kiváló tanulmányi
eredményükért.

Az ünnepségen beszédet mondott az Egri Főegyházmegye nevében Kocsis Sándor, római
katolikus plébános. – Iskolátokban a keresztény
értékrenddel olyan erkölcsi iránytűt és korszerű
ismereteket igyekszünk adni, amellyel mindig és
mindenütt helyt tudtok majd állni. Életpályátok
meghatározó szakasza az érettségi vizsga,
amelyre készültök. Ez nem csupán egy fontos

ELbALLAgTAk
A szAkközépiskoLA
végzősEi
A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és
Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája május 4-én tartotta meg ballagási ünnepségét. A ballagók a Szakközépiskolából indultak, majd díszes virágcsokraikkal, vállukon
tarisznyával átvonultak a szerencsi Rákóczi-vár
belső udvarába, ahol megtartották az ünnepi
ceremóniát. A rendezvény rendhagyó volt abból
a szempontból, hogy az éven a Hunyadi Sportcsarnok felújítása miatt az intézmény kénytelen
volt más helyszínt választani a ballagásra.
A diákok versekkel és énekekkel búcsúztak az
iskolás évektől, majd a hagyományokhoz híven
felkötötték az emlékszalagot az iskolai zászlóra.

Ezt követően Kovács Julianna, az intézmény
igazgatója szólt a ballagókhoz. Elhangzott, hogy
a diákok kellő tudással indulhatnak el útjukon,
ami jó alapját képezi a felnőtté válás folyamatának.
Az eseményen kitüntetést kaptak azok a tanulók, akik kiemelkedő eredményt értek el tanulmányi és sportversenyeken. A következő időszakban a végzősök számot adnak a korábban
megszerzett szakmai tudásukról, érettségi és
szakmai vizsgák keretében. – Arra kérlek benneteket, hogy a legnagyobb erőpróbákban se
felejtsetek el jó embernek maradni – zárta gondolatait az igazgató.
F. D.

vizsga, hanem felnőtté válásotoknak egyik kiemelkedő állomása.
Az eseményen Koncz Ferenc polgármester átadta a Kiss Attila Alapítvány díját, amit az éven
Gál Réka kapott. A ballagók az ünnepi műsort
követően egy utolsó közös sétával búcsúztak a
gimnáziumtól.
F. D.

mEgkEzdődöTT
A 2018-As
érETTségi
A hagyományokhoz híven idén is
a magyar nyelv és irodalom tantárggyal kezdődött a 2018-as írásbeli érettségi május 7-én, hétfőn
reggel.

A középszintű írásbeli érettségin a feladatlap
első részében a diákok egy két és fél oldal
hosszú könyvismertető szöveget kaptak,
amely a barátság szociológiájáról szólt. A diákoknak a szöveg alapján kellett megoldaniuk tíz feladatot. A tanulók a vizsga első részében emellett két téma közül választhattak, amelyekről önállóan kellett írniuk egy
120-200 szavas, rövid szöveget: érvelniük
kellett az olyan új ünnepekről, mint a Valentin-nap vagy a Halloween; vagy arról írhattak
levelet a helyi önkormányzati képviselőnek,
hogy milyen leromlott állapotú épületet kellene fejleszteni, milyen új intézményt lehetne
építeni. Az érettségi második részében a diákok Balázs Béla egy felnőtteknek szóló meséjéről írhattak műelemzést, vagy a megadott szempontok szerint összehasonlíthattak egy József Attila és egy Szabó Lőrinc verset. A héten kedden matematikával, szerdán
történelemmel, majd idegen nyelvekkel folytatódott az idei érettségi.
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OKTATÁS – NEVELÉS

A föLd NApJÁT üNNEpELTék
A rÁkóCzibAN
A Föld Napja április 22. Ebből az alkalomból különféle eseményeket rendeznek világszerte, amivel a Föld értékeire hívják
fel a figyelmet és a környezetvédelem fontosságát hangsúlyozzák. Szerencsen az oktatási és nevelési intézményekben
is megemlékeztek erről a napról.
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában Fenntarthatósági
témahetet szerveztek a Föld Napja alkalmából, melynek során a tanulók
szelektíven gyűjtötték össze több mint 7 tonna szemetet. A hét zárásaként április 27-én pénteken közös biciklizésre invitálták a tanulókat és a
szülőket egyaránt. Az eseményen a résztvevők rendőri felvezetéssel tettek egy kört a városban, hogy ezzel is felhívják a figyelmet a környezetvédelem fontosságára.
Ráczné Váradi Éva igazgató (fotónkon) szerint nagyon fontos a prevenció. – A Föld a bolygónk,
amit kölcsön kaptunk és méltóan kell élnünk rajta, hiszen nagyon kevés az esély arra, hogy ha
ezt az életstílust folytatjuk tovább, akkor az unokáink is ilyen nyugodt körülmények között, megfelelő természeti környezetben tudják majd élvezni
ennek a csodálatos bolygónak az előnyeit és lehetőségeit. Napról napra tanítjuk, látjuk és érezhetik a gyermekeink, hogy veszélyben van a Föld. A baj az, hogy csak akkor érezzük ezeket a problémákat, amikor már bekövetkeztek. Mindenképpen nagyon fontos lenne
a prevenció és minden lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy a gyerekek
figyelmét felhívjuk ezen a területen is a tudatosságra, a megfelelő környezetre. Van egy szlogenünk, amit életvitel órán is gyakran szoktam
mondani a kölcsön kapott bolygó mellett: Gondolkodj globálisan, és cselekedj lokálisan – mondta az igazgató.
V. E. A.

korTÁrs oLvAsNivALóT
Az iskoLAi köNyvTÁrAkbA!
Mintegy száz kötettel gazdagodott a szerencsi Bolyai János
Katolikus Általános Iskola könyvállománya egy sikeres pályázatnak köszönhetően.
– Az EKE OFI Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum (OPKM) pályázatán – országos szinten - 335 iskola pályázott a közel 300 ezer Ft értékű
könyvcsomagok megnyeréséért – sorolja Meczóné Reviczky Beáta
könyvtáros, a pályázat írója. - Harmincöt nyertest és két várólistás intézményt sorsoltak ki, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola bekerült
azon szerencsés nyertesek közé, amelynek következtében jelentős menynyiségű és értékű kortárs gyermek- és ifjúsági irodalomhoz jutott tanintézményük.
A „Kortárs olvasnivalót az iskolai könyvtárakba! 2018” című pályázat célja: az iskolai könyvtárak funkcióinak megerősítése, a kortárs gyermekés ifjúsági irodalom népszerűsítése az adománykönyvek hasznosítása révén. A könyvek leltárba vétele után kezdődik az igazi feladat. A nyertes
intézményeknek öt olvasásnépszerűsítő programot kell megvalósítaniuk,
amelyek nagyon sokfélék lehetnek, kreatív ötleteket várnak a pályázat
kiírói.
A szakmai tudásmegosztás és jó gyakorlatok terjesztése a cél, amelyek
adoptálhatók és mások számára is hasznosak lehetnek. – Igyekszünk eleget tenni a feladatnak, amely együttműködést kíván könyvtáros, peda-

gógus, gyerek és szülő részéről egyaránt, hiszen gyermekeinkből a világ
dolgai iránt nyitott, érdeklődő, olvasó embereket szeretnénk nevelni –
hangsúlyozza Meczóné Reviczky Beáta, akinek Gaszperné Tilman Edina a
tanintézmény vezetője gratulált a kötetek iskolába érkezésekor.
SfL
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szAkmÁk vETéLkEdőJE
A Szerencsi Szakképzési Centrum Hegyalja Tusa elnevezéssel, hagyományteremtő céllal rendezte meg a megyei szintű női szabó, fodrász,
szociális gondozó és ápoló versenyét április 27-én, melyen az adott szakmát tanuló középiskolás fiatalok mérhették össze tudásukat és kreativitásukat. A megjelenteket Kovács Enikő, a Szerencsi Szakképzési Centrum
igazgatója köszöntötte, majd a vetélkedőt Koncz Ferenc polgármester
nyitotta meg. Az eseményen képviseltették magukat az ország ismert
fodrászai és női szabói is. A rendezvény célja, hogy bemutassák és népszerűsítsék a szerencsi intézmény által kínált szakmákat.
F. D.

9

20 évEs A művészETi
okTATÁs A rÁkóCzibAN
20 éve kezdődött el a művészeti oktatás a Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskolában. A néptánc, a képzőművészet és a színjáték tanszak
ebből az alkalomból ünnepi műsort adott április 20-án pénteken az iskola
aulájában.

küLföLdi CsErEdiÁkok
szErENCsEN
A Bocskai István Katolikus Gimnázium sikeresen pályázott arra az Erasmus programra, melynek címe: Tolerancia és egymás megértésének fejlesztése Európában.
Ennek keretében a gimnázium diákjai márciusban 5 napot töltöttek Portugáliában,
április 22-én pedig román, török és portugál tanulók érkeztek Szerencsre.
Az Erasmus az Európai Unió oktatásügyeket
pártoló programja. Tavaly még 4 ország pályázott sikerrel: Portugália, Románia, Törökország
és Olaszország. A résztvevők minden partnerországba ellátogatnak. Április 22-én, Szerencsre
érkezett a portugál, a román és a török delegáció. Április 23-án Nyiri Tibor alpolgármester fogadta a vendégeket, aki rövid áttekintést tartott a hivatal munkájáról, Magyarország önkormányzati rendszeréről, illetve Szerencs történetéről. A délután során látogatást tettek a Szerencsi Bonbon Kft. interaktív csokoládé műhelyében a diákok és kisérőik. A hét során több
színes programot kínáltak a gimnázium tanárai

hírek

és diákjai a vendégeknek. Április 25-én délelőtt
énekórán vettek részt a látogatók, ahol a magyar hangszerekkel ismerkedtek meg. A nap további részében Szerencs nevezetességeit tekintették meg, többek között a Rákóczi-várban,
valamint a református templomban is látogatást tettek. A délután a sport és a mozgás jegyében telt: a barátságos kosárlabda mérkőzést
követően a gimnázium aulájában minden idelátogató nemzet megmutatta a kultúrájára legjobban jellemző táncmozdulatokat. Az Erasmus
program keretében októberben látogatnak
majd Törökországba a bocskais diákok.
V. E. A.

sikEr Az orszÁgos
TörTéNELEm vErsENyEN
Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete és Doktori Iskolája idén 7. alkalommal rendezte meg éves történelem versenyét, melynek témája „A reformáció” volt. A
verseny három írásbeli fordulójának eredményei
alapján, az április 14-én Egerben megtartott országos szóbeli döntőbe első helyen jutott be a
Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium csapata, ahol nemes és magas színvonalú küzdelmet követően az igencsak előkelő 5.
helyezést szerezték meg. A csapat tagjai: Danyikó Dorka Csilla, Sándor Bence és Szepesi Bennó
11. A osztályos tanulók voltak. A tanulók felkészítője Jancsovszki Máté, a Gimnázium történelem-földrajz szakos középiskolai tanára volt.
Jancsovszki Máté történelem tanár
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KRÓNIKA

mAJÁLis A rÁkóCzi-vÁrbAN
A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár színes programokkal várta
az érdeklődőket május 1-jén a Rákóczi-vár belső udvarán. A nap folyamán
felléptek a Szikra Tánciskola növendékei, a Pom-Pom Família elnevezésű
társulat pedig a legkisebbeket szórakoztatta. Zenés produkcióval készült
a 4AM zenekar, valamint Újvári Marika operett előadását is meghallgathatta a közönség. A rendezvényt Kovács Kati énekesnő zárta, aki közel

egy órás koncertet adott. A majálison főzőversenyt is rendeztek, ahol többek között sült csülök, pirított szalonna, valamint csülökpörkölt is készült.
A főzőversenyt a Városi Nyugdíjasklub nyerte, akik sertéspörköltet készítettek tarhonyával.
A rendezvény főszervezője Csider Andor elmondta, hogy az évente megrendezésre kerülő mulatság célja, hogy minden korosztály számára színvonalas programot nyújtsanak.
F. D.

ANyÁk NApJA
A vÁros
óvodÁibAN
Anyák napja alkalmából idén is
megtartották ünnepi programjaikat a város nevelési intézményeiben. A Napsugár és a Gyárkerti
óvodában versekkel, énekekkel
köszöntötték az édesanyákat.

A szikrA TÁNCiskoLA gÁLAműsorA
A szerencsi Szikra Tánciskola második alkalommal
rendezte meg gálaműsorát április 27-én a Rákóczi-vár színháztermében, melynek során a táncos
diákok megmutatták tehetségüket mazsorett,
modern, disco és hiphop stílusban. Az eseményt

Koncz Ferenc polgármester nyitotta meg, aki ezt
követően okleveleket nyújtott át a táncos növendékeknek, illetve az iskola művészeti vezetőjének,
Kovács Annamária Ciniek, a város kulturális életét
színesítő tevékenységük elismeréseként. V. E. A.

HoLLóHÁzi
TErmékEk
A CsokoLÁdé
fEszTivÁLoN
Együttműködési megállapodást kötött a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint a Hollóházi Porcelángyár Kft.
Sivák Zsolt, a Hollóházi Porcelángyár Kft. értékesítési vezetője és Csider Andor a Szerencsi
Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója április 27-én írták alá a megállapodást a Rákóczivár Kaszinótermében. A paktum célja, hogy a
hollóházi üzem által készített termékek elérjék
térségünket, népszerűsítve ezzel a minden évben több ezer látogatót idevonzó Szerencsi Csokoládé fesztivált. A porcelángyár termékei az
idei fesztiválon már elérhetőek lesznek. F. D.

PORTRÉ
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„Az éLETHEz NEm kELLENEk NAgy
CsELEkEdETEk…”
A város napján minden évben ünnepélyes keretek között fejezi ki tiszteletét
az önkormányzat mindazok iránt, akik
munkájukkal hozzájárultak a város
gazdasági, társadalmi, szellemi életének fejlődéséhez és a közösség építéséhez. Karasz Gyuláné már hosszú ideje dolgozik Szerencsen intézetvezető
főnővérként. Idén ő is átvette a Pro urbe Szerencs kitüntetést.
Karasz Gyuláné Ványai Piroska Miskolcon látta
meg a napvilágot, de születése óta Szerencsen
lakik. A szülei Mezőzomborról költöztek a városba. Édesanyja az egykori szülőotthonban
csecsemő-gondozónőként tevékenykedett,
édesapja a cukorgyárban dolgozott és a 118-as
Ipari Szakközépiskolában volt esztergályos
szakoktató. Piroska Szerencsen végezte el az általános iskolát. – Amikor nyolcadik osztályos
voltam, sokat gondolkoztam azon, hová menjek tovább, mi is szeretnék lenni. Jó tanuló voltam, legjobban a biológiát, a földrajzot, és a kémiát szerettem. Mivel az édesanyám a szülőotthonban dolgozott, ő terelgetett engem az
egészségügyi pálya felé – meséli Karasz Gyuláné, aki az általános iskola után felvételizett a
miskolci II. sz. Ipari Szakközépiskola egészségügyi tagozatára. Sikeres érettségi és szakmai
vizsga eredményeképpen általános asszisztensi,
csecsemő és gyermekgondozó oklevelet kapott.
1974-ben kisgyermekgondozóként helyezkedett
el a szerencsi szülőotthonban. – Jellemző rám,
hogy mindig igyekeztem ahhoz a munkakörhöz,
amiben éppen dolgoztam a képesítést is megszerezni. 1976-ban a szülésznői tanfolyamon sikeres vizsgát tettem. Előfordult olyan, hogy a
mamámmal egy műszakban voltunk beosztva,
én voltam a szülésznő ő pedig a csecsemő és
gyermekgondozó. Emlékszem olyan Húsvétra,
hogy a 12 órás műszakban 7 újszülött látta meg
a napvilágot a segítségünkkel. Dr. Új Pál főorvos
vezetése alatt egy nagyon családias hangulatú,
20 ágyas szülőotthon volt, szerettem ott dolgozni. Közben megszületett az én fiam is. Nagyon sajnáltuk, amikor 1978-ban be kellett zárni
a szülőotthont – emlékszik vissza Piroska.
1979-ben ismét munkába állt, a Központi Orvosi
Ügyelet éjszakai ügyeletes nővéri állását vállalta
el. – Ott igen speciális volt a munkaidőbeosztás,
mert hétköznapokon este héttől reggel hét óráig tartott a munkaidő, hétvégén pedig szombat
reggeltől hétfő reggelig. Ketten voltunk a kolléganőmmel és felváltva dolgoztunk; sokáig egyegy hetet folyamatosan vittünk. A területünkhöz tartozó háziorvosok ügyeltek még akkor, a

beosztást a tiszti főorvos felügyelte, voltak ezen
kívül helyettesítő orvosok, úgyhogy nagyon sok
doktorral találkoztam ezidő alatt – folytatja. Később nappalos műszakban szeretett volna dolgozni, ezért jelentkezett a Rendelőintézet Pszichiátriai szakrendelésére, gondozónőnek. – Sikerült főállású nappalosként elhelyezkednem
ott, és a tevékenységhez szükséges pszichiátriai
gondozói és ápolói képesítést is megszereztem.
Ez a munka nagyon sok türelmet, más szemléletet és empátiát igényelt. Azt tapasztaltam akkor, hogy a változások: például az életkor, a
munkanélküliség, a sok válás, vagy az élet hozta
események megnövelték a forgalmat a gondozóban. Szakrendelőként és gondozóként is működött, ezért nemcsak a pszichiátriai gondozottak jártak oda, hanem bárki bármilyen lelki
problémával – mondja.
Karasz Gyuláné idén már húsz éve dolgozik intézményvezető főnővérként. – A Rendelőintézet átadása 1990-ben történt meg, akkor költöztünk oda a szakrendelésekkel. Kényelmes,
szép, új épület volt. Először Dr. Argay László és
Dr. Budaházy Emil volt az igazgató, majd 1991től dr. Bobkó Géza lett az intézet vezetője. Bobkó Gézát az ügyeletes munkám során már ismertem. Amikor az elődöm 1998-ban nyugdíjba
ment, akkor Bobkó igazgató úr engem kért fel
a főnővéri pozíció betöltésére. Gondolkodtam
rajta sokat és azon merengtem, hogy ha vezetőség alkalmasnak talál erre a feladatra, akkor
meg kellene próbálnom és önmagamnak is bizonyítanék vele. A munkakör betöltéséhez diploma szükséges, ezért főiskolára jelentkeztem
diplomás ápolói szakra és közben az egészségügyi menedzser végzettséget is megszereztem
– tette hozzá Piroska.
Intézetvezető főnővérként feladatai közé tartozik többek között a szakdolgozók és a takarítónők munkájának irányítása, szervezése, koordinálása. – Vezetőként nagy segítséget jelent a
szakmai előéletem, sok tapasztalatot szereztem
az egészségügy több területén. Végigjártam
minden lépcsőfokot. A szakmai minimumfeltétel megköveteli, hogy az adott munkahelyen
oda illő szakképesítéssel rendelkezzenek a dolgozók. Ezt a munkám során folyamatosan figyelemmel kísérem és továbbképzésekre irányítom
a kollégákat. A főnővéri pályám elején sok segítséget kaptam a gazdasági-munkaügyi személyzettől, valamint igazgató úrtól. Az elején
nehéz feladat volt számomra kiállni és irányítani
a munkatársaimat. Az én szemléletem az, hogy
közösen oldjuk meg a problémákat. Figyelembe
veszem mások gondjait, kéréseit és úgy próbáljuk megoldani a feladatokat, hogy lehetőleg

mindenkinek jó legyen. Szeretem a munkatársaimat, jó velük együtt dolgozni, mert megértjük egymást – tette hozzá.
Azt mondja, hogy az ápolói szakmához elengedhetetlen az emberek szeretete. – Ahogy
Pázmány Péter mondja: „Nemes szép élethez
nem kellenek nagy cselekedetek, csupán tiszta
szív és sok, sok szeretet.” Az empátia nagyon
fontos a betegnek, mert ha már csak meghallgatják őket, az is fél gyógyulás – mondja Piroska, aki úgy érzi kiteljesedett ebben a munkában,
és lassan elérkezik a nyugdíjba vonulás időszakához. Szabadidejében szeret kirándulni, színházba járni és utazni, emellett szívesen tölti az
idejét a családjával és az unokájával. – Amikor
megtudtam, hogy Pro urbe díjat kapok, nagyon
meglepődtem, de természetesen örültem neki.
Szeretném megköszönni a szüleimnek a segítségüket és támogatásukat abban, hogy Szerencsen maradtam. Hálás vagyok dr. Bobkó Géza
igazgató úrnak, hogy méltónak tartott erre az
elismerésre, valamint a képviselő-testületnek és
polgármester úrnak, hogy támogattak. Érzéseimet Teréz anya szavaival tudnám kifejezni:
„Úgy érezzük, hogy amit teszünk, csak egy
csepp a tengerben. Anélkül a csepp nélkül
azonban sekélyebb volna a tenger.”
M. B.
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ÁLLÁsAJÁNLATok
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi
Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen könyvelőt, víz-gáz, fűtés szerelőt, segédmunkást, takarítónőt, konyhai kisegítőt,
karbantartót, tehergépkocsi vezetőt (C+E
kat.), pultost, eladót, péket, szerkezetlakatost, kőművest, szobafestőt, építőipari segédmunkást, hegesztőt, irodai asszisztenst,
áruterítő gépkocsivezetőt, Bekecsen betanított kővágót, takarítót alkalmaznának. Tiszalúcon gépkezelőt, villanyszerelőt, kozmetikust, műkörmöst, Bodrogkeresztúrban
villanyszerelőt (művezető karbantartót) keresnek. Mádon borértékesítő, Legyesbényén gépbeállító lakatos munkakörben van
lehetőség elhelyezkedni. Eperjeskén péket,
édesipari termékgyártót, Mezőzomboron
betanított csibekeltetőt, (B. kat. jogosítvány
előny), áruforgalmi munkatársat keresnek.
Megyaszón kamionsofőrt (E kategóriás jogosítvány) Miskolcon operátort keresnek.
Telefon: 47/361-909.
Tervezett képzések: eladó, zöldség-és
gyümölcs feldolgozó, kőműves, konyhai kisegítő, szárazépítő, szobafestő, cukrász, minősített hegesztő, villanyszerelő, nehézgépkezelő, targoncavezető, virágkötő, irodai titkár, boltvezető és 7-8.osztály felzárkóztató
végzettség megszerzésére nyílik lehetőség.

KÖZÉRDEKŰ

kiss ATTiLA EmLékTúrA
A szerencsi Sziget Alapítvány a tragikusan fiatalon elhunyt Kiss Attila gimnáziumi
igazgatóhelyettes emlékére, valamint a sportjellegű természetjárás népszerűsítése érdekében – immáron 15. alkalommal emléktúrát szervez a Szerencsidombvidéken, amelyre szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. Utunk során
megemlékezünk Csőri István és Szatmáry Ágnes helytörténeti kutatókról.

A túra ideje: 2018. május 12.

A túra indítási helye és időpontja: Szerencs, Rákóczi-vár, 8 óra.
A túra útvonala: Szerencs, Rákóczi-vár – Árpádhegy – Hidegvölgy Monok – záportározó – Ingvár
– Nagyrépás – Megyaszó, Református parókia –
Megyaszói Református Temető.
Táv: kb. 18 km, szintemelkedés: kb. 100 méter.
Egyéb tudnivalók:
– Visszautazás a túra után különjárati autóbusszal.
– Monokig jelzett turistaúton, utána jelzetlen úton
haladunk.
– A túrán mindenki saját felelősségére indul.
– A túra során frissítővel szolgálunk Monokon,
valamint a célban is.
– Javasolt felszerelés: bejáratott túrabakancs (túracipő), tartalék zokni, esőköpeny, kulacs víz, eü.
csomag, sapka a nap ellen.
– Rossz idő esetén is elutazunk a megyaszói temetőbe és elhelyezzük a megemlékezés virágait.
– Akik úgy döntenek, hogy Monoktól nem akarják folytatni az utat, azoknak megoldjuk az átszállítását Megyaszóra.
Jó időt és kellemes túrát kíván
mindenkinek a Sziget Alapítvány!

közérdEkű iNformÁCiók
szerencsi polgármesteri Hivatal

ügyeletes gyógyszertárak

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.

Május 7-13.: Tesco Gyógyszertár, május 14-20.: Centrum Gyógyszertár,
május 21-27.: Oroszlán Gyógyszertár.

Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén
14 órától, legközelebb május 21-én. Nyiri Tibor alpolgármester: minden
hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb május 24-én. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb
május 16-án és május 30-án.
A fogadóórák általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202es számon.

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.

szerencsi Járási Hivatal, kormányablak

Szerencs, Rákóczi út 89. Tel: (47) 795-248, (47) 795-246, (47) 795240 (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.

központi orvosi ügyelet

szerencsi művelődési
központ és könyvtár

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

szerencsi Hírek
ügyeleti telefonszáma:

(20) 340–6089
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A HéT gyógyNövéNyE: A borókAbogyó
A borókabogyó hazánkban is előforduló örökzöld cserje, melynek kékes-hamvas bevonatú
termései szolgáltatják a
kissé édes-kesernyésen zamatos, nagyon aromás, enyhén csípős ízű fűszert. Egész vagy őrölt állapotban
ősrégi idők óta használják fűszerként. Főzelékek, saláták, savanyú káposzta, húsételek, marinírozott halételek, vadpástétomok fontos
ízesítője. Kitűnő ízt kölcsönöz a sertés- és vadsülteknek, de nem hiányozhat az igényesebb

pácléből sem. Fűszerkeverékeket, sonkapácokat, húsfüstölő szereket készítenek belőle. A
grillsütésű húsoknak borókás füstölésen keresztül finom aromás ízt adhatunk. A gyógyászatban vízhajtóként, szélhajtóként, étvágy-

gerjesztőként, vese- epekő oldószerként hurutos megbetegedéseknél használják. A borókából pálinkát is főznek, amely a borovicska
és a gin alkotórésze.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A népi orvoslás a szívpanaszok enyhítésére használta a
galagonyát. A beküldők közül Soltész Annamária, 3900 Szerencs, Rákóczi u. 67. szám alatti
olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről
szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mióta használják fűszerként a
borókabogyót? Megfejtéseiket május 18-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.)
vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

érdEmEs AvokÁdóT fogyAszTANi
Az avokadót (Persea americana) spanyol hódítók a XVI. században hozták
be Mexikóból Európába, ami a babérfélék családjába tartozó, örökzöld, alacsonyan elágazó, terebélyes ágrendszerű, 10-20 méter magas fa. A 18. század vége óta trópusi, szubtrópusi és
mediterrán vidékeken világszerte termesztik. A meleg égövi országokon kívül az avokádó piaci termékként csak
néhány évtized óta népszerű. A babérfélék családjába tartozik, trópusi fán
termő gyümölcs. Színe zöldes fekete,
alakja körteformájú, héja fajtától függően sima vagy ráncolt. Az avokádófa
gyümölcsét fogyasztjuk, melynek íze
semleges. Magjából hidegen sajtolt
olajat nyernek.
Az igénytelen avokádófa olyan területeken tenyészik, ahol a hőmérséklet átlagértéke meghaladja a 13 °C-ot; a növény állítólag −6 °C-ig

fagytűrő. Sok fajtáját termesztik, ezeknek
nemcsak ökológiai igényei különböznek egymástól, de a termések formája, színe és mé-

rete is. Magról vagy dugványokkal szaporítják
Az avokádó telítetlen zsírsavakban gazdag, B, C-, E- és A-vitamint tartalmaz. Az érett gyümölcsben kálium, foszfor, vas, nátrium, valamint kalcium és magnézium is megtalálható.
Jó hatással van a szív- és érrendszeri problémákra, vitamintartalmának köszönhetően pedig kitűnő antioxidáns. Az avokádó magas
olajtartalmánál fogva kiváló bőrápoló szer a
kiszáradt bőrre. Általában érzékeny típusú bőrre alkalmazzák. Segítséget nyújt ekcéma megelőző kezelésében és csökkenti a koleszterinszintet.
A gyümölcs magjából gyógyszirupot állítanak
elő, amely alkalmas reumatikus fájdalmak
enyhítésére. Az avokádó olaj táplálja a száraz,
öregedő bőrt. A nagyon tápláló, sok fehérjét
és olajat tartalmazó terméshúst (zsiradéktartalma mintegy 25%) nyersen fogyasztják.
Kiváló krém – vaj helyett – szendvicsekhez;
így például pirítós kenyéren, vagy összetörve
egy kis citromlével. B-vitaminjai segítik az agysejtek alváshormon- (melatonin-) termelését.
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készüLNEk Az ALkoTÁsok
A fELNőTT rAJzszAkkörbEN
A tavalyi év októberében alakult meg a felnőtt
rajzszakkör Szerencsen, Schlosserné Báthory Piroska vezetésével. A 16 állandó tagot számláló
szakkör résztvevői minden hétfő délután találkoznak és együtt alkotnak a Rákóczi-vár Kaszinó termében. – Az elején egyszerű alakzatokat
rajzoltunk például kockát, hengert. Az alapokkal
kezdtük és így haladtunk fokozatosan az egyre
bonyolultabb hengeres testek felé. Minden foglalkozás az úgynevezett krokival kezdődik, ami
a gyors, vázlatos alakrajzot jelenti. Később csendéleteket készítünk és közben művészettörténetet, vagy verseket szoktam felolvasni. A jó idő
beköszöntével a szabadban is rajzoltunk már
fákat – mondja Schlosserné Báthory Piroska, aki
hozzátette, hogy a szakkörre járó emberek
mindannyian szerettek rajzolni fiatal korukban.
A munka mellett azonban nem tudtak foglalkozni ezzel a tevékenységgel, viszont most,
hogy nyugdíjasok már van idejük az alkotásra.
Ősszel, a szakkör megalakulásának első évfor-

dulójára kiállítást is terveznek, valamint szívesen látják az új tagokat.
M. B.

ELismErés
poLgÁrőr
ELNökNEk
Oláh János a Szerencsi Polgárőr Egyesület elnökét kitüntetésben részesítette Dr. Vereczkei Csaba r. dandártábornok, B.-A.-Z. Megye rendőr-főkapitánya. Oláh János a rendőrség segítéséért
és a kiváló együttműködésért kapta az elismerést és az emlékplakettet a B.-A.-Z. Megyei Polgárőr Szövetség április 28-án megtartott közgyűlésén.
SfL

TokAJ-HEgyALJA
NéprAJzÁróL
TUdomÁNybArÁTokNAk
Dr. Tóth Arnold, a Miskolci Herman Ottó Múzeum igazgatója tartott előadást a Bocskai
István Katolikus Gimnáziumban április 25-én.
A múzeumigazgató etnográfus Dr. Joó Pál, a
Szerencsi Tudománybarátok Köre vezetőjének meghívására érkezett és Tokaj-Hegyalja
néprajzával és népművészetével kapcsolatosan sok érdekességet megosztott a hallgatósággal. Az előadó beszélt a korábbi kutatásairól, valamint a helyi népművészetekről. A
következő Tudománybarátok Köre előadás
várhatóan ősszel kerül majd megrendezésre.

HIRDETÉS
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tés

INGATLAN
Egyedülálló férfi részére lakrész kiadó Szerencs központjában. Érd:
20/287-3659 (7-10)
Szerencs központjában 46 m2-es
lakás eladó. Érd: 47/363-097 (7-10)
Szerecsen lakó-pihenő övezetben
3 szobás 100 m2-es családi ház, garázzsal, udvarral, melléképületekkel,
iskolához Tescohoz közel, eladó.
Érd: 30/970-9148 (7-9)

Szerencs legszebb zöldövezeti részén nagy nappalis, új modern
amerikai konyhás panorámás családi ház nagy garázzsal füvesített
kerttel eladó. Érd: 20/348-9548 (79)
Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel eladó egy folyamatosan rendben tartott, felújított
4 szoba+ nappalis családi ház. Érd:
20/295-8832 (7-12)
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JöTT A pApírformA,
győzTEk A szErENCsiEk
hajrában a 74. percben Berecz László válaszolt a varbóiak góljára, 4 perccel később pedig Nagy László lövése döntötte el a mérkőzést. A B.A.Z.
Megyei I. Felnőtt 25. forduló eredménye Szerencs VSE – Varbó 3-2. A Szerencs VSE jelenleg a tabella 12. helyen áll. Az U19-es mérkőzés elmaradt,
az SZVSE U16-os csapata pedig április 29-én 1-0-ra legyőzte az Ongaiakat,
így a szerencsi gárda továbbra is veretlen.
N. I.

Papírforma szerinti végeredmény született az április 28-án játszott labdarúgó mérkőzésen. A Szerencs VSE hazai pályán a tabella utolsó helyén
álló Varbó csapatát fogadta. Az összecsapás első gólját a 20. percben
Ternyik Máté lőtte a vendégek hálójába. Az első félidő leintése előtt a
34. percben a varbóiak kiegyenlítettek. A második játékrészben folytatódott a piros mezes vendégek dominanciája, ugyanis az 56. percben ismételten betaláltak a szerencsiek hálójába. A hazaiak nem adták fel a

szoros mérkőzésEN NyErTEk
A szErENCsi kosArAsok
A Szerencs VSE férfi kosárlabda csapata a Tiszaújvárosi Phoenix KK- val
játszotta soron következő mérkőzését április 23-án a Hunyadi Sportcsarnokban. A szerencsiek jól kezdték a mérkőzést, ennek köszönhetően a harmadik negyedben 17 pontos előnyre tettek szert. Ekkor azonban elfogyott
a játékosok lendülete, aminek következtében a tiszaújvárosi gárda ledolgozta hátrányát, sőt a mérkőzés vége előtt 5 perccel már 7 ponttal vezetett
a vendégcsapat. A több rutinos játékost is felvonultató szerencsi együttes
higgadtságának köszönhetően sikerült egy pontos előnyt kiharcolni a vendégekkel szemben, akik a hátralévő időben nem tudták ledolgozni a hátrányt. Végeredmény: Szerencs VSE-Tiszaújvárosi Phoenix KK 101-100. Ha a
szerencsiek a következő két meccsüket is megnyerik, akkor az aranyéremért
játszhatnak a május 12-én, Tiszaújvárosban megrendezésre kerülő megyei
döntőn – adott tájékoztatást Endrész Tamás, a csapat edzője.
V. E. A.

Női foCi: győzELEm
és vErEség
Sajóvámos együttesét fogadták
Szerencs Város Sportegyesületének
női labdarúgói április 22-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A szerencsiek 4-2-re győzedelmeskedtek. Április 28-án Tiszalúcra utaztak
a szerencsi lányok, ahol 5-0-s tiszalúci győzelem született. Ezzel az
eredménnyel a tabella 7. helyén áll
a hazai gárda. A következő mérkőzésünk június 2-án Kurityán ellen
lesz, hazai pályán.
M. B.
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rEgioNÁLis bAJNokok döNTőJE
szErENCsEN
A Hunyadi Sportcsarnokban rendezték meg a regionális
bajnokok döntőjét április 28-án és 29-én, melyen az ország régióinak legjobb U18-as kosárlabdacsapatai vettek
részt. A Szerencs Városi Sportegyesület gárdája április 21én nyerte el a keleti régió bajnoka címet, amivel kivívta a
jogot a részvételre. A tornán Szerencs mellett részt vett
az Atomerőmű SE, a BLF KK, valamint a Körmendi Törpördögök csapata. A szerencsi csapat első meccsét a BLF KKval játszotta, ahol 58-80 arányban alul maradtak. A délután folyamán az Atomerőmű SE csapatával mérték össze
erejüket a hazaiak. Az összecsapáson a paksi együttes bizonyult jobbnak. A dobogós helyezésért a körmendi gárdával mérkőztek meg a szerencsi fiúk, de nem sikerült a
bravúr, így a hazaiak a negyedik helyen végeztek a tornán.
Endrész Tamás, a csapat edzője elmondta, hogy nagyon
büszke a fiúkra és az elért eredményre, különösen úgy,
hogy több kulcsjátékost is nélkülöznie kellett a csapatnak
a mérkőzések során. Az érmeket és az okleveleket Koncz
Ferenc polgármester adta át a versenyzőknek. V. E. A.

spisÁk LAJos EmLékvErsENy
A Szerencsi Horgász Egyesület idén is megrendezte versenyét április 29-én a Homokos tavon,
amivel Spisák Lajosra az egyesület néhai titkárára emlékeztek. Az eseményt
Koncz Ferenc polgármester
nyitotta meg, aki eredményes
horgászatot kívánt az indulóknak. A versenyt idén is haltelepítés előzte meg, aminek során 4,5 mázsa háromnyaras
ponty került a tóba. A megmérettetés 12 órakor ért véget.
A legeredményesebb horgász
idén Klamacsek Lajos lett ő
összesen 32,78 kg halat fogott. A női kategóriában Zádeczkiné Sashalmi Emőke lett
az első, az ifjúsági kategória
győztese Tamás Ádám lett.
A gyermek kategória legjobb-

jának pedig Árvai Lilla bizonyult. A legnagyobb
halat idén Bárány Béla fogta, akinek egy
4,55 kg-os példány akadt a horgára. V. E. A

foLyTATódik Az
AszTALiTENiszEzők
sikErsorozATA
A Szerencsi NB II-es asztaliteniszezők április
29-én Eger csapatát fogadták a Hunyadi
Sportcsarnokban. A hazaiak fölényes győzelmet arattak ugyanis 17-1 arányba felülmúlták
az ellenfelet. Lehoczki Gábor, Stadler Tamás
és Korály Tibor is 4 győzelemmel, míg Macsuga József 3 nyert meccsel járult hozzá a
nagyarányú győzelemhez. A szerencsiek
mindkét páros mérkőzést megnyerték.
V.E.A
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kErEszTrEJTvéNy
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő fősor első része. 11. Télisport kelléke. 12. Javasolj! 13. -szor, -…, -ször. 14.Római 550-es. 15. Bádog.
16. Steven Spielberg űrlénye. 17. …, mint a fehér holló. 19. … Diddley; amerikai rock and roll énekes, gitáros (1928-2008). 20. Mennyország. 21. Duna menti város lakosa Bács-Kiskun megyében. 22.
Sebhely. 23. Gubós növény. 24. Ősi bizony. 26. Nyugat rövidítése.
27. Torzsa közepe! 29. … Roy; Scott mű. 31. Ramazúri. 32. Csapadék. 33. Palackok elzárására való, kihúzható kis hengeres tárgyak.
35. Amerícium vegyjele. 37. Mértékegység rendszer. 38. Cimbora,
koma. 39. Komárom-Esztergom megyei település. 40. Zaire, Ausztria és Zambia autójelzése. 42. Áram magánhangzói. 43. Szúrós levelű mezei gyomnövény (Cirsium arvensis). 44. Perzsa király, az
ókor leggazdagabb uralkodója volt. 46. Szerb feltaláló (Nikola 18561943).
FÜGGŐLEGES: 1. Sors! 2. A falevél súrlódása halk zörgő hangot ad.
3. A születéssel kezdődik és a halállal ér véget. 4. Település Győr
közelében. 5. Római 1100-as. 6. … konferencia (1945. II. 4-11.) a II.
világháború szövetséges nagyhatalmainak vezetőinek részt vételével megtartott esemény. 7. Buja szélei nélkül! 8. Vissza: van ilyen
szülés is! 9. Japán és holland gépkocsik jele. 10. Az … én: színdarab
címe. 14. Szolgáltatás igénybevételéért fizetett pénzösszeg. 17. Szérűskert (népies). 18. Műtrágyát egyenletesen kijuttat a földekre. 20.
A megfejtés második, befejező része. 21. Éjjeli mulatóhely. 25.
Angyalrang. 28. Feltűnően hosszú nyakú és lábú afrikai kérődző állat. 30. A vadgalamb … turbékolása. 34. India legkisebb állama a Dekkán félsziget
nyugati részén. 35. Település a Balaton mellett. 36. Kotorászik, turkál. 38. Némely növényi szár belsejében végighúzódó laza rugalmas bél. 39. Község Pest
megyében. 41. Karát közepe! 43. …on N. V.: Holland Biztosító vállalat. 45. Már elege van belőle. 46. Ti-Ti-…: ritmusra dobog a szívünk.
Előző rejtvényünk megfejtése: Ma ád Isten szerencsét e tájnak, Ond és Tarcal vezéreknek. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert:
Bodnár János, 3900 Szerencs, Határőr u. 10. A fenti rejtvény megfejtését május 18-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 (május 11-25.)
kos: iii. 21. – iv. 20.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.

Nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

Törekedj a harmóniára, ne adj teret a
vitáknak, különben könnyen komoly galiba kerekedhet egy rossz szóból, vagy kellemetlen kijelentésből. Kizárólag azt tartsd szem előtt,
hogy mire vágysz…

A változás szele hurrikán erejű, s
meglepően sok Oroszlán dönthet úgy, hogy szakít a jelenlegi partnerével, s új vizekre evez. Te
közéjük tartozol, vagy inkább a meglévő elkötelezettségbe ölsz időt és energiát?

Szeretnéd feldobni az egyhangú hétköznapokat és izgalmasabbá tenni az együttléteket? Akkor vess be új praktikákat, és turbózd
fel a szerelmi életedet. Ellaposodás ellen a szenvedély tökéletes orvosság!

A közelmúltban nem volt elég időd és
energiád a kedvesedre? Elmaradtak a
meghitt pillanatok? Akkor kapd össze magad, s
lepd meg szerelmedet kedvességgel. Figyelmet
és szeretetet igényel a kapcsolatotok!

Szívügyeid terén elkerülhetetlen pár
fontos döntés meghozatala. Legyen szó
összeköltözésről, házasságról vagy épp gyermekvállalásról, légy bátor, s mondd ki, mire
vágysz valójában.

Muszáj mérlegelned, és látszólag fontos
dolgokat háttérbe kell szorítanod – a kedvesed érdekében. Ismerd be, hogy már kételyekkel
küzdesz, ám ezeket messzire kell űzni ahhoz, hogy
kapcsolatotok ismét bensőséges legyen.

Időt és energiát kell szentelned kedvesedre, ha hosszú távon tervezel vele
továbbra is. Ne légy felületes, mindig egyensúlyozd ki a mérleg nyelvét! A saját igényeid mellett a másik fél kéréseire is figyelj oda. Ha viták
alakulnak ki, törekedj a békességre.

Nagyra nő benned a szenvedély, hát
bátran ereszd szabadjára a fantáziádat
és adj teret a vágyaidnak, erre a kedvesed is
megfelelően fog reagálni. Partnered szívesen
hordozna a tenyerén, ha nem lennél annyira
görcsös, és átengednéd neki végre az irányítást.

A Vénusz energiái a szenvedély megélésére, a szexualitás örömteli pillanataira buzdítanak. Ez persze nem felhívás a keringőre, így pedig egy szerelmi háromszög kialakítására. Inkább a jól ismert úton haladj, hisz,
ha eltévedsz, az bonyodalmakhoz vezethet.

Május izgalmas impulzusokkal lep
meg, így könnyen előfordulhat, hogy
mellékvágányra tévedsz, s szerelmi háromszögben találod magadat. Vajon megéri ekkora kockázatot vállalni? Lényeges változások történnek
körülötted…

A Vénusz jót tesz veled, mert szenvedélyt hoz a mindennapokba. Arra ösztönöz, hogy őszintén és odaadással szeresd
partneredet. Tartsd életben a vonzalmat, kedveskedj neki, így a viszonzás is megérkezik. Ő
is tudja, hogy jó irányba haladtok.

Izgalmakkal és romantikával lesznek
fűszerezettek május havának napjai.
Bármi megtörténhet, s bizony valaki rád fenheti
a fogát, pedig te nem keresed a házon kívüli
kalandok lehetőségét. A sors megkísért, így pedig rajtad múlik, átléped-e a határt vagy sem.

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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