megÚjult
a jókai utCa
néhány napja befejeződött
a jókai utca teljes körű felújítása. az utca új aszfaltréteget kapott, megtörtént a vízhálózat rekonstrukciója, ezen kívül közel
húsz új parkolóhely is kialakításra kerül. (3. oldal)
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161 millió
energetikai
fejlesztésre
Újabb energetikai pályázatot nyert el városunk,
amellyel a tervek szerint a
Cukormúzeum épületét és
a Polgármesteri Hivatal
fűtését korszerűsítik. (3.
oldal)
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90. születésnaPja
alkalmáBól köszöntötték
Vantal Istvánnét köszöntötték szeptember 26-án a Gyémántkapu Idősek Otthonában, aki a közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját. Az ünnepségen
Nyiri Tibor polgármester gratulált az ünnepeltnek és átnyújtotta a város ajándékait, valamint az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot, ami a szépkorú polgárok iránti tiszteletet hivatott kifejezni. Julika néni
Megyaszón született és a helyi termelő szövetkezetnél dolgozott. Egy lánya
született, egy unokája és két dédunokája van. Kiváló szellemi frissességnek
örvend, az otthonban szívesen tölti idejét társai körében, valamint szerettei
is mindennap meglátogatják őt.
V. E. A.

HétPróBa sPortverseny az idősek ottHonáBan
Férfiak I. helyezett: Benedek László (Szerencsi
Idősek Otthona), II. helyezett: Kemény Pál (Szerencsi Idősek Otthona), III. helyezett: Kiss István
(Tokaji Időskorúak Otthona).
A győzteseknek és a vendégcsapatoknak Nyiri
Tibor polgármester úr adta át az okleveleket, emléklapokat és az ajándékcsomagokat. A társintézményektől érkezetteket ebédre is meghívtuk,
a Riwex Pékség finom kenyérlángosával láttuk
vendégül őket. Gratulálunk a résztvevőknek, és
számítunk mindenkire a jövő évi versenyen is.
Mentálhigiénés csoport
A Szerencsi Idősek Otthona az alábbi cikket
juttatta el szerkesztőségünkhöz.
Idén szeptember 18-án ismét benépesült a Szerencsi Idősek Otthona rendezvény udvara, hiszen
megtartottuk a hagyományos „Hétpróba” sportversenyünket, mely idén a Nemzeti Erőforrás Minisztérium támogatásával valósult meg. Saját lakóinkon kívül három társintézményt is meghívtunk a versengésre: az abaújszántói Őszi Napfény
Idősek Otthonát, a Tokaji Időskorúak Otthonát
és a szerencsi Gyémántkapu Idősek Otthonát.
Összesen 45 idős vállalkozott arra, hogy a hét
ügyességi feladatot megoldja.
A próbák között volt labdapattogtatás, célba do-

bás babzsákkal, karikadobás, darts, kerekes székes szlalom, sakkbábúk felállítása és spotszerek
azonosítása „vakon”, tapogatással.
A feladatokat jó hangulatban oldották meg a
versenyzők, és a nevezési lapok leadása után
örömmel fogadták a részvételért választható kis
ajándékot: egy édes süteményt vagy egy zacskó
sós chipset.
A pontszámok összesítése után az alábbi eredmény született:
Nők I.-II. helyezett: Bodnár Istvánné (Szerencsi
Idősek Otthona) és Szóráthné Edit (Gyémántkapu
Idősek Otthona), III. helyezett: Szebényi Istvánné
(Tokaji Időskorúak Otthona).

BmW-sek
találkozója
BMW-s találkozót szerveztek szeptember 22én délután Szerencsen, az egykori cukorgyár
területén. A rendezvényre a környező és távolabbi településekről is érkeztek autósok. A kilátogatók 50 BMW típusú autót csodálhattak
meg. A helyszínen volt autó szépségverseny,
kocsi felvonulás, felnihajító-verseny, drift bemutató, és a legbátrabbak a drift taxit is kipróbálhatták. A szervezők tervei szerint a jövőben
is megrendezik majd a találkozót.
M. B.
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megÚjult a jókai utCa szerenCsen
Tavaly ősszel kezdődtek el a belterületi utak felújításai a városban.
A Tokaj-Hegyaljai Világörökségi települések infrastrukturális fejlesztésére kormányzati támogatást kapott a város, ebből újultak meg Szerencs utcái az elmúlt időszakban.
Néhány napja a Jókai utca is teljes
egészében új burkolatot kapott.
A Jókai utca felújítására még tavaly nyújtottak
be pályázatot, és érkezett is a döntés: 6,5 millió
forintot nyert az önkormányzat. Megtörtént az
aszfalt felmarása, és egy időközben elnyert pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt a vízvezeték hálózat rekonstrukciójára is ezen a területen. A közbeszerzési eljárás elhúzódása miatt később
kezdődhetett el a felújítás, azonban a munkálatokat
néhány napja befejezték a Városgazda Non-Profit
Kft. munkatársai. Az utca új aszfaltréteget kapott, a
Gyár úttól a Huszárvár utcáig, valamint közel húsz
új parkolóhely is kialakításra kerül. A beruházást pályázati forrásból, illetve önerőből fedezte az önkormányzat. A zöld felületekről sem feledkeznek meg
a városban. – Az utca jobb oldalán lévő padkákat
fával is beültetjük, illetve zöld területet is kialakítunk,
hiszen egyszerre kell annak az igénynek megfelelni,
hogy jó minőségű legyen az utca, tudjanak az emberek parkolni, de ugyanakkor a környezetet is óvjuk
– mondta el Nyiri Tibor polgármester, aki hozzátette:
Egy pályázatnak köszönhetően a városban több helyen is megújulnak a zöld felületek. V. E. A., M. B.

161 millió forint értékBen
ÚjaBB forrásokat
nyert el szerenCs

Újabb energetikai pályázatot nyert el sikeresen Szerencs Város Önkormányzata, amellyel a tervek szerint a Cukormúzeum, valamint
a Polgármesteri Hivatal fűtése is korszerűsítésre kerül.
A Terület- és Településfejlesztési
Operatív Program pályázatának
keretében 161 millió forintot nyert
el Szerencs Város Önkormányzata. Ebből külső hőszigetelést kap
a Cukormúzeum valamint annak
nyílászárói is korszerűre cserélődnek. A fűtési rendszer hőszivatytyús lesz úgy, mint az Idősek Otthona épületében. A Polgármesteri Hivatal gépészeti rendszere is
megújul. Talajszondás hőszivatytyúrendszert alakítanak ki, valamint külső hőszigetelést kap az
épület és cserélik a nyílászárókat.
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ülésezett az ivóvíz kezelési társulás
A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa szeptember 28-án tartotta meg következő ülését a Rákóczi-vár Lovagtermében.

a vízhálózat mechanikai tisztítását végezték el. Ez a Magyar Állam támogatásával 95 millió forintból valósult meg.
Kiss Attila projektvezető arról is tájékoztatott, hogy jelenleg is folyamatban van egy hat és fél kilométeres vízhálózat rekonstrukció, ami több utcát is érint Szerencsen. – Vízvezetéket cserélünk a főutcán: a Bekecsi
úton és a Rákóczi út egy szakaszán; ezen kívül a Kassa úton, a Magyar
utcán, a Pincemester utcában, az Árpád utcában, a Jókai úton a Spar
mellett pedig már meg is történt a csere. Ez összesen egy 260 millió forint
értékű beruházás. Ennek a kivitelezése várhatóan már idén ősszel megkezdődik. A teljes hálózati rekonstrukció jövő év augusztusában zárul –
mondta el érdeklődésünkre Kiss Attila.
Arról is döntöttek a Társulás tagjai, hogy a Borsodvíz Zrt. működését segítő ivóvíz-szállító gépjárművet és két mobil aggregátort fognak beszerezni, amelyekkel egy közepes vagy nagyobb vízműtelep folyamatos vízellátását, áramellátását tudják majd biztosítani.
M. B.

Az első napirendi pontban Nyiri Tibor elnök adott tájékoztatást a Társulás
további működésével kapcsolatos intézkedésekről. Elhangzott, hogy a jelenleg zajló beruházás várhatóan jövő év szeptemberében fog zárulni,
és ezt követően öt éves fenntartási kötelezettsége van a Társulásnak.
Kiss Attila projektvezető beszámolt azokról a tevékenységekről amelyek
már lezajlottak, majd arról is szólt, amelyek még folyamatban vannak.
Elmondta, hogy 2016-ban Szerencs és Bekecs térségében hálózati csomópontokat, új tűzcsapokat és új tolózárakat építettek be, valamint lemosatták a vízhálózatot. A közelmúltban Encs és Felsőzsolca térségében

megÚjult a szennyvízCsatorna
egy szakasza
A Borsodvíz Zrt. munkatársai október 3-án kezdték meg a szennyvízcsatorna megújítását a Kossuth szobortól az Ondi útig, aztán pedig a Kossuth utcai szakaszon folytatódtak a munkálatok. A most felújított szennyvízcsöveket több mint 40 évvel ezelőtt fektették le. Mára állapotuk leromlott, ezért szükséges a rekonstrukció. Az úgy nevezett Process Phoenix eljárás során a felújítandó csővezetékbe egy előzőleg gyantával átitatott, valamint a kifordító dobba betekert tömlőt fordítanak be a szakemberek úgy, hogy a tömlő gyantás része érintkezik a felújítandó cső
belső falával, annak nekifeszül, formáját felveszi, majd magas hőmérsék-

letű gőzt vezetve a béléscsőbe, a gyanta pár óra leforgása alatt kikeményedik. A felújítás egészségesebbé teszi majd a szennyvíz elvezetését. A
munkálatokhoz nem kellett felbontani az utat. Kiss Attila, a Borsodvíz
Zrt. vezetője kiemelte, hogy várhatóan a jövőben is folytatódnak a csatorna korszerűsítések a városban. A Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program keretében egy 4,8 milliárdos beruházást terveznek,
aminek során többek között megújulna a szennyvíz telep, és a főutcai
szennyvízcsatorna rekonstrukciója is megtörténne egy közel 2,5 km-es
szakaszon.
V. E. A.
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köszöntötték az időseket
Szerencs Város Önkormányzata, valamint a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár október 2-án köszöntötte a város szépkorú lakóit a
Rákóczi-vár Színháztermében az Idősek Világnapja alkalmából. Az eseményt Nyiri Tibor polgármester nyitotta meg, aki kiemelte: fontos társadalmi kötelességünk, hogy gondoskodjunk a szépkorú lakosokról ne csak
egy napig vagy egy hónapig, hanem az év minden napján. Ezt követően
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait, aki

hangsúlyozta, hogy egy-egy mosollyal vagy biztató pillantással is segíthetünk azoknak, akik elesettek, vagy nehéz helyzetben vannak. Az ünnepség további részében műsort adott a Gyárkerti Óvoda Nyuszi csoportja, majd Vadkerti Imre énekes szórakoztatta a megjelenteket. A Szerencsi Idősek Otthonában lakó szépkorúakat október 3-án köszöntötte
Nyiri Tibor polgármester, valamint a történelmi egyházak képviselői tartottak rövid prédikációt.
V. E. A.

városHázi naPló
Könyvtár igazgatója adott részletes tájékoztatást
a XI. Országos Csokoládé Fesztivál eseményeiről.
A teljes szeptember 27-ei testületi ülés megtekinthető a Szerencsi Hírek YouTube csatornáján.
M. B.

kéPviselői
felajánlások
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete szeptember 27-én tartotta meg következő ülését.
Az első napirendi pont keretében letette esküjét
Dr. Bobkó Géza független képviselő. Elhangzott,
hogy a helyi választási bizottság 2018. szeptember 21-én hozott döntése a megüresedett képviselői mandátum betöltésére jogosította fel Dr.
Bobkó Gézát. Az ünnepélyes eskütétel után Plávenszky József, a helyi választási bizottság elnöke
adta át a megbízó levelet a képviselőnek. A következő napirendi pontban a képviselők meghatározták a közmeghallgatás időpontját. E szerint
2018. november 22-én csütörtökön Szerencsen,
a Rákóczi-vár színháztermében közmeghallgatást tartanak, Ond településrészen pedig november 21-én szerdán az óvoda tornatermében közérdekű fórumot rendeznek.
Az ülésen arról is döntöttek a képviselők, hogy
Szerencs is csatlakozik a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjpályázat 2019.

évi fordulójához. Nyiri Tibor polgármester szerint
az ifjúságot támogatni kell, melyért Szerencs minden lehetőséget megragad, ebben a pályázatban
is a kezdetektől részt vesz. A nagycsaládosok
építési telekhez juttatásának feltételeiről is döntött a testület. Szabó Lászlóné, a városfejlesztési
osztályvezető ismertette, hogy Ondon, a Hunyadi
utcában lévő egyetlen még beépítetlen telekre
vételi szándék érkezett az önkormányzathoz egy
olyan háromgyermekes családtól, akik egyéb feltételek miatt nem felelt meg a rendeletnek, ezért
szeretnék megvásárolni a telket.
A képviselők arról is tárgyaltak, hogy támogatják
a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola
pályázatát strand kézilabda pálya építésével kapcsolatban, mely az iskola mellett lévő önkormányzati területen épülne. Az ülés végén Csider
Andor, a Szerencsi Művelődési Központ és

Kiss Attila képviselő egy havi összeget az
SZVSE, egy havi összeget a Napsugár Óvoda
Gyermekkert Alapítványának, egy havi összeget a Bocskai István Gimnázium alapítványának javára ajánlotta fel. Dr. Korondi Klára félhavi képviselői alapot a Hegyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesülete, félhavi képviselői
alapot a Városi Nyugdíjas Klub javára ajánlott
fel. Dr. Gál András képviselő négyhavi összeget
a Bocskai István Gimnázium alapítványa, félhavi összeget a Református egyház, félhavi
összeget a Görög katolikus egyház, félhavi
összeget a Városi Nyugdíjas Klub, félhavi öszszeget a Nyárutó Egyesület javára ajánlott fel.
Danyi László képviselő egyhavi képviselői alap
összegét az Ondi Idősek Klubja, egyhavi összeget az Ondi Katolikus egyház, egyhavi összeget a Beteg Gyermekekért Alapítvány, egyhavi
összeget az ondi óvoda javára ajánlotta fel. Dr.
Sütő Szilveszter félhavi képviselői alap összegét ajánlotta fel a Szent Imre cserkészcsapatnak és a Bocskai István cserkészcsapatnak.
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az aradi vértanÚkra emlékeztek szerenCsen
Az aradi vértanúkra emlékeztek október 5-én
Szerencsen. Az eseményen Csejoszki Szabolcs
görögkatolikus parókus osztotta meg ünnepi
gondolatait, kiemelve, hogy az aradi vértanúk
olyan hithű, erős férfiak voltak, akik mai napig
példát mutatnak a jövő nemzedékének. –
Ugyan különböző emberek voltak, de mindanynyian hűségesek akartak maradni Istenhez és a
hazához – mondta. Ezt követően a politikai pártok, intézmények és a civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorút a vértanúk kopjafájánál. Az ünnepség az Arad utcai emléktábla koszorúzásával ért véget, ahol Dr. Egeli Zsolt alpolgármester mondott beszédet. A megemlékezésen közreműködtek a Szerencsi Szakkép-

zési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája diákjai. V. E. A.

szüreti naPok tokajBan
Október első hétvégéjén tartották meg
a Tokaji Szüreti Napokat. Október 6-án
a hagyományos szüreti felvonulás után
a Tokaj-hegyaljai Polgármesterek Borának szőlő-összeadási ceremóniájával
folytatódott a program. A Polgármesterek Bora egyedülálló kezdeményezés,
alapanyagát minden év őszén 27 hegyaljai település vezetője adja át.
1932-ben Lázár Miklós, az akkori országgyűlési képviselő kezdeményezte
azt, hogy a Tokajhegyaljai települések szüreti napot
szervezzenek. 2002óta pedig minden
éven megrendezik a
szőlő-összeadási ceremóniát is, melyből elkészül a Polgármesterek Bora. Dr. Nobilis Márton,
az Agrárminisztérium kabinetfőnöke arról szólt
az eseményen, hogy a szakemberek szerint a
minőséget és a mennyiséget tekintve kiváló évjáratnak nézünk elébe. – Ahhoz azonban, hogy
jó szőlőből jó bor legyen, felkészült borászokra
és szőlőtermelőkre van szükség. Az ő munkájukat ünnepeljük ma. Az Agrárminisztérium borászati beruházásokra 10 milliárd forint támogatási keretet tesz elérhetővé, amely tovább
erősíti a szőlőtermelők, gazdálkodók és a szőlővel foglalkozók ágazatát – hangsúlyozta.
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő elmondta, fontos, hogy a kormány odafigyeljen erre a
vidékre, és a régióra. – Szüret nélkül nincs bor,
de ahhoz hogy eljussunk szüretig, rengeteg
munkát és nagy odafigyelést igényel a gazdák
részéről – tette hozzá.
A tavaszi palackozás után jövő év májusára készül el a 27 hegyaljai település közös bora. M. B.

170 éves a magyar Honvédség
170. évfordulóját ünnepeljük idén annak, hogy a Magyar Honvédség – az 1848/49-es forradalom
és szabadságharc idején – megszületett. Ebből az alkalomból szerveztek kaszárnyafutást országszerte. Borsod-AbaújZemplén megyében
október 6-án négy
helyszínen összesen
143 km-t teljesítettek
váltófutásban Sárospatak-Szerencs-Miskolc-Mezőkövesd útvonalán a Honvéd
Bottyán SE sportolói.
A városunkba érkező
futók és Nyiri Tibor
polgármester az I. világháborús emlékműnél koszorúztak, ezzel
is tisztelegve a háborúban elesett hősök
előtt.
V. E. A.
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véget ért a takarmánynövények
Betakarítása
Befejeződött a napraforgó és a kukorica betakarítása a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. területein. Dr. Szabó Péter,
a cég vezérigazgató-helyettese szerint
megfelelő lett az idei évben learatott
termény mennyisége.
Napsütéses, enyhén hűvös, de az aratásnak
kedvező időben kezdődött a betakarítás a Mezőgazdasági Zrt. kukoricaföldjein. A napraforgó
betakarítása szeptember közepén véget ért, ott
3-4 tonna közé tehető a betakarított termény
mennyisége.
Nagyon száraz év ellenére a tavaszi és téli félévben elegendő csapadék hullott, aminek köszönhetően a talaj feltöltődött, így a növények
a melegebb időszakban fejlődni tudtak. – A tavalyi évben a gabonaárak elfogadhatóak voltak,
de a nyári, nyár végi aszály sokat rontott az ígé-

retesen indult tengeri és napraforgó hozamán.
Ez azt eredményezte, hogy a termelők remélt
nyeresége, csökkent a szezon végére – mondta
el Dr. Szabó Péter a
Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. vezérigazgató
helyettese. – A termény árak a linolsavas
hibrid napraforgó esetében meglehetősen
alacsonyak, ott körülbelül 80 ezer forint felé
irányulnak az árak, míg
a magas olajsavasnál
az elmúlt évekhez hasonlóan van egy árpré-

mium, ami 20%-ra tehető – tette hozzá.
A kukorica esetében szintén szórt eredmények
figyelhetőek meg, ami a talaj vízellátottságának
és a hibridválasztásnak köszönhető. A betakarított tengeri mennyisége idén 8-10 tonnára tehető. –Nagyon száraz éven vagyunk túl, az volt
a szerencsénk, hogy a tavaszi és téli félévben
elegendő csapadék esett, így a talaj fel tudott
töltődni – mondta Szabó Péter.
A szeptemberben betakarított napraforgót tárolják, majd egy kedvezőbb ár esetén értékesítik. A learatott tengeri a tisztítóba, magas víztartalom esetén pedig a szárítóba kerül, végezetül pedig a terménytárolóban kap helyet., Innen az év folyamán takarmányként szolgál a
cég állatállománya számára.
F. D.

megjelent a sertésPestis a megyéBen
Idén október elején Borsod-AbaújZemplén megyében is megjelent a Kelet-Európa irányából folyamatosan terjedő afrikai sertéspestis betegség. A
legfontosabb továbbra is az, hogy a
járvány a házi sertésekre ne terjedjen
tovább, amelyhez elengedhetetlen az
állattartók részéről a járványvédelmi
előírások betartása.
Az ASP április végi, Heves megyei és májusi,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei megállapítása
után a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Tarcal
község határában jelent meg a vírus. A betegséget a korábban elrendelt állománygyérítés
során kilőtt egészséges vaddisznóból mutatta
ki október 2-án a Nébih laboratóriuma.
Fontos tudni, hogy az ASP az emberre nem veszélyes! A sertéstartók pedig sokat tehetnek a
házisertésekre való átterjedés megelőzés érde-

kében. Legfontosabb az
általános járványvédelmi előírások betartása
(megfelelő személyi higiénia, az állatok gondozásához külön ruházat, kültértől teljesen elkülönített állatszállás)
Az állatjárvány megállapítása esetén az érintett területen ún. korlátozás alatti területek
kerülnek kialakításra.
Ezen területen mind a
vaddisznó, mind a házisertés állományokra vonatkozóan szállítási és vizsgálati korlátozások
lépnek érvénybe. Az állatok mozgatásához minden esetben állategészségügyi hatóság előzetes engedélye szükséges. A hatóság a helyszínen széleskörűen tájékoztatja az érintett állat-

tartó gazdaságokat, gazdákat a betegséggel és
a tennivalókkal kapcsolatosan.
A betegségről, az elrendelt előírásokról, korlátozásokról, valamint az érintett területekről
részletes információk találhatók a Nébih honlapján.

8

SZERENCSI

hírek

NEVELÉS

szüreti Hét az óvodákBan
Már hagyomány az óvodáinkban, hogy
a természet őszi szépségeinek és csodáinak megtapasztalását egy projekt
keretében ismerjék meg és dolgozzák
fel óvodásaink.
A „szüreti hét” téma kiválasztásánál fontos
szempont volt, hogy a
feldolgozni kívánt téma életszerű legyen és
tevékenységközpontú,
komplex játékos tevékenységek, feladatok illeszkedjenek hozzá.
Már egyre rövidülnek a nappalok, hosszabbodnak az éjszakák, hűvösebbre fordul az idő, a
napsugarak még próbálkoznak felmelegíteni,
felvidítani a napjainkat, de visszavonhatatlanul
érződik a hosszú, hűvös este. Az előkészületi napokban tájékoztatást adnak a kolléganők a gyerekeknek és szüleiknek a hét eseményeiről, feladatairól, annak hatásáról, valamint gyűjtő munkát végeztek. A hétfőtől-péntekig tartó programok során, változatos tevékenységek színesítették, gazdagították mindennapjainkat: mint
például őszi témájú népmesék, versek, dalok,
drámajátékok felelevenítése, változatos technikák alkalmazásával vizuális alkotások készítése,
piaclátogatás, pincelátogatás, beszélgetések,
népzene hallgatása, stb.
Interaktív táncház keretében jó hangulatú „mulatság” kerekedett, ahol ismerkedtek a népzenével és tánckultúránkkal. Szüreti kirándulás alkalmával megfigyelhették a szőlőfeldolgozás folyamatát, a boros pincékben folyó szüreti munkálatokat.
A Magyar Népmese napja alkalmából épületenként lehetőségünk volt, hogy Benedek Elek születésnapja tiszteletére ”retro-mesekönyv” kiállítást szervezzünk, s csatlakozzunk azon kezdeményezéshez, hogy óvodásaink a szülők, és
nagyszülők egykori mesekönyveit megismerjék,
a mesékben rejlő bölcsesség fennmaradjon és
további hagyományként átörökítsék gyermekeinknek, unokáinknak. Ez a”kiállítás” stratégiai
célként fogalmazódott meg az óvodapedagógusok elképzelésében, melynek célja a népmese
hagyományainak megőrzése, a mesélés, a mesehallgatás és az élőszavas mesemondás hagyományainak feltámasztása.
A népmesék megismerésének, fennmaradásának óriási előnye várható a gyermek személyiségfejlődésére, ezáltal bővíti a gyermekek szókincsét, színesebbé teszi fantáziájukat, erősíti a
közösségi összetartozást, egyszerre tanít és szórakoztat.
A hangulatos kiállítást, rendezvényt számtalan
felnőtt és gyermek szívesen látogatta, melyet
igen vonzónak találtak. E „naphoz” kapcsolódó-

an rajz-kiállítás
megtekintésére és
díjazására került
sor, melyre a gyerekek az óvodapedagógusok útmutatása alapján őszi
témájú mese illusztrációkat készítettek, és a legjobban sikerült gyermeki alkotások díjazásban részesültek, melyet nagy
örömmel fogadtak a díjazott óvodásaink.
A díjazáshoz nyújtott kreatív ajándékokat
Beregi Barnabás vállalkozó úrnak hálásan
köszönjük!
A „szüreti hét” programja nagyon gazdag,
tartalmas és értékes ismeretet nyújtott
gyermekeink számára. Köszönet érte a
szervezőknek, a szülőknek és minden
munkatársnak, közreműködőnek!
Angyal Györgyné, intézményvezető

könyvkiállítás a
gyárkerti óvodáBan
Meséskönyvekből nyílt kiállítás szeptember 24én a Gyárkerti Óvodában. Ezt már negyedik alkalommal rendezi meg az intézmény, amelynek
célja, hogy a gyerekek a szüleikkel együtt ismerkedjenek meg a régi idők leghíresebb meséivel.
A könyvekből álló kiállítást szeptember 26-án
Nyiri Tibor polgármester és dr. Barva Attila, Szerencs város jegyzője is megtekintette. A városvezetőnek nagyon tetszett a tárlat, elmondta,
hogy hasznosnak találja, mert így a kisgyerekek
is megismerkedhetnek a régi könyvek csodálatos
mesevilágával. A polgármester továbbá felajánlotta, hogy szívesen az óvoda rendelkezésére
bocsájtja a saját mesegyűjteményét is.
F. D.
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„egyszer volt, Hol nem volt”
A magyar népmese napja szeptember 30-a, melyről a Rákóczi Zsigmond Református iskolában is megemlékeztek.
Az esemény főszereplői idén az intézmény 4. a osztályának
tagjai voltak, akik Az okos Katica című mesét mutatták be
a megjelenteknek.
A rendezvényre nagy örömmel látogatott el Csender Levente író is, aki
modern, ám nem mindennapi meséivel szórakoztatta a gyerekeket. A
prózaíró elmondta, hogy nagyon szoros kapocs fűzi a református iskolához, hiszen a Csender család számára Rákóczi Zsigmond adományozott

nemesi rangot. A József-Attila-díjas író elmondta, hogy gyermeke betegsége miatt mélyült el a próza világában. – Az én prózaírói világomat
megnyitottam a mesék felé, ahol egy nagyon izgalmas világra leltem.
Az óriási mesefolyamok óceánjában hatalmas kincseket találtam és valahogy megpróbáltam a mi világunkat is ebbe beleilleszteni. Ez az ősz
folyamán megjelenik egy könyv formájában – mondta.
Magyar Julianna, a mesedélután főszervezője szerint rendkívül fontos az,
hogy a gyerekek megismerjék a népmesék világát, mert ezáltal fejlődik
a gondolkodásmódjuk, valamint ezek a történetek a kreatív készségre is
hatással vannak.
F. D.

együtt mozogtak
kiCsik és nagyok

gimnazisták a
könyvtárBan

Második alkalommal rendeztek családi sportnapot az Európai Diáksport napja
alkalmából a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában.
Második alkalommal rendeztek családi sportnapot az Európai Diáksport napja alkalmából
a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában.
A tömegsportrendezvényt a Magyar Diáksport
Szövetséggel karöltve szervezték meg szeptember 28-án, melynek célja, hogy szeptember utolsó tanítási napján közel két órás aktív
mozgásra ösztönözzék a diákokat és családtagjaikat.

A rendhagyó testnevelés órán több mint 30 állomásból álló, játékos és szórakoztató pályán
mérhették össze tudásukat a résztvevők.
A délelőtt folyamán 2018 métert kellett futniuk
a diákoknak, majd az ügyességi vetélkedő következett. A megmérettetésen kicsik és nagyok,
szülők és nagyszülők egyaránt részt vettek,
népszerűsítve ezáltal a sport és az egészséges
életmód fontosságát.
F. D.

A Bocskai István Katolikus Gimnázium kilencedik évfolyamos diákjai látogattak el október 1jén a Szerencsi Városi Könyvtárba. Az Országos
Könyvtári Napok keretében megtartott látogatáson a tanulók megismerkedtek a könyvtár felépítésével, valamint a szépirodalmi kínálatból
kaptak ízelítőt. Az Országos Könyvtári Napok
2006 óta kerül megrendezésre országszerte,
amihez Szerencs is évről-évre csatlakozik. A
kezdeményezés célja, hogy színes kulturális
programok segítségével népszerűsítsék az olvasást minden korosztály körében.
V. E. A.
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évtizedes mÚltja van a kaPCsolatnak
Szerencs egyik németországi testvérvárosából, Malchinból érkezett delegáció a városba pénteken. A vendégeket és az őket kalauzoló Szerencsi
Német Nemzetiségi Önkormányzat tagjait Nyiri Tibor polgármester és
Dr. Barva Attila Szerencs város jegyzője fogadta a polgármesteri hivatalban, tájékoztatást adva a város jelenéről, értékeiről. Árvay Attila a nemzetiségi önkormányzat szóvivője elmondta, több évtizedes múltja van a
két település kapcsolatának, amit ezen a hétvégén egy civil együttműködés megvalósításával is kiegészítettek. A közelmúltban Szerencs delegációja járt Malchinban, ezt viszonozták most a németek. Szombaton Sze-

rencs, vasárnap a környék nevezetességeivel ismerkedtek a vendégek,
akiknek nagytöbbsége még nem járt a pátriában. A családi kontaktusok
elmélyítését is szorgalmazó látogatás, illetve a kirándulások többsége már
a helyi, vendéglátó magánszemélyekkel együtt történt, lerakva az alapját
annak, hogy a későbbiekben felpezsdüljön a két város civiljeinek kapcsolata. A német delegációt Jörg Lange, Malchin egykori polgármestere vezette, aki annak idején Magda Gábor szerencsi polgármesterrel hozta létre
a testvérvárosi kapcsolatot.
SfL

nyílt naP
a levente lőtéren
Elsősorban diákokat, de pedagógusokat, szülőket
is várt a Miskolci Vasutas Sportlövő Egylet (MVSE)
arra a sportág bemutató honvédelmi nyílt napra,
amit Szerencs-Ond Levente Lőterén tartottak meg
szombaton. A programon lövészeti bemutatók,
honvédelemmel kapcsolatos alapismeretek, térképészet, térképolvasás, tájékozódás, elsősegélynyújtás szerepelt fő motívumként, de történelmi
korokra is visszatekintettek az érdeklődők a Kard
és Kereszt Johannita Testvériség rend korhű ruhákba öltözött tagjainak bemutatói mellett.
Az eseményen Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, Nyiri Tibor szerencsi polgármester és Bényei Ferenc az MVSE elnöke mondott köszöntőt
– megjegyezve, hogy a kötelező sorkatonai szolgálat megszűntével egyre elfeledettebbé válnak
a honvédelmi ismeretek. Manapság békében élünk, jó, ha a jelenlegi ifjúság nem ismeri a háború
borzalmait, ám az nem baj, ha ismereteket szereznek a honvédelem rejtelmeiből.
SfL

rendőrkutyák
továBBkéPzése
szerenCsen
Kutyás rendőröknek tartottak továbbképzést
szeptember 25-én Szerencsen az egykori cukorgyár területén. A kihelyezett képzésen közel három tucat kutyavezető vett részt. Zentai
György főtörzszászlós, a Borsod-AbaújZemplén Megyei Rendőr-főkapitányság kiképző-kutyavezetője elmondta, hogy havonta két alkalommal 6-6 óra időtartamban
szoktak összevont kutyakiképzést tartani,
aminek során különböző
feladatokat hajtanak végre.
A reggeli órákban voltak a
nyomkövetési gyakorlatok
majd következtek a fegyelmező gyakorlatok.
Az egykori raktárépületben őrző-védő feladatokat is végrehajtottak a résztvevők. A
képzés zárásaként a
kutyavezetők a Szerencsi Polgárőr Egyesület tagjaival együtt
járőröztek
a városban
.
V. E. A.
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Akire büszkék vAgyunk:

Bárány gergő

A szerencsi Bárány Gergő kilenc éves kora óta űzi versenyszerűen a
súlyemelést. Több megmérettetésen is sikeresen képviselte az Szerencs
VSE súlyemelő szakosztályát. Idén szeptember végén rendezték meg a
junior korú súlyemelők országos bajnokságát Oroszlányban. A 105 kgos súlycsoportban a 2017-es év után 2018-ban is bajnok lett. Vele beszélgettem.
Bárány Gergő már kisgyermekként is szeretett
sportolni. A testnevelés órákon kívül barátaival
gyakran kimentek focizni a pályára, majd kilenc
évesen megismerkedett a súlyemeléssel. – Általános iskolás koromban egy barátom kezdett
el súlyt emelni. Azt mondta, nézzem meg én is,
hogy milyen érdekes sportág ez. Lementünk a
Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepre és ott maradtam. Megismertem az edzőket Morvai Zoltánt
és Fekete Diánát és nagyon megtetszett ez a
sport, de természetesen a közösség is meghatározó volt – meséli Gergő. 2008 augusztusában kezdte el a súlyemelést és októberben vett
részt az első versenyén Tiszaújvárosban. –
Olyan jól szerepeltem, hogy első lettem. Utána
pedig Kazincbarcikán versenyeztem és nyertem
egy kupát, aminek nagyon örültem. Önbizalmat
adott. Annyira megható pillanat volt, hogy el is
érzékenyültem. Ez adta meg az alapját annak,
hogy ma is ezt csinálom – tette hozzá.
Gergő a Bocskai István Katolikus Gimnázium
rendész tagozatán tanult, idén érettségizett. Jelenleg a Miskolci Szakképzési Centrum Ferenczi
Sándor Egészségügyi Szakgimnáziumába jár,
mentőápolónak tanul. Azt mondja, a súlyemelésben a mozgást, valamint a szakgyakorlatokat
szereti a legjobban. Hetente négyszer edz. –
Félórás, negyven perces bemelegítéssel kezdünk: karkörzés, gimnasztika, aztán a kis súlyoktól haladunk a nagyobbak felé. Szeretem,
hogy az edzéseken ki tudok kapcsolódni. Na-

gyon jó közösségünk van, mert az edzőink is fiatalok, meg tudjuk velük beszélni mit szeretnénk, és bátran elmesélhetjük, ha valami bánt minket.
Mindig arra ösztönöznek bennünket,
hogy amikor elmegyünk az edzésre,
akkor mindent zárjunk ki, csak a
sportra összpontosítsunk. Egy kis családot alkotunk – folytatja.
A szerencsi súlyemelő 2016-ban részt
vett a Pécsett megrendezett junior
országos bajnokságon, ami nagy élmény volt számára. – Akkor nagyon jól mentek
az edzések, és bár iskolába jártam, csak arra
gondoltam, mit kell majd csinálni a versenyen
és oda kell tenni magam. Végül a bajnokságon
egyéni csúcsot is döntöttem: 120 kg-ot szakítottam – mondja.
Minden verseny előtt elmegy a Szerencsi Fürdő
és Wellnessházba úszni és szaunázni, felfrissülni,
hogy másnap tiszta fejjel induljon a megmérettetésre. – Én a 105 kg-os súlycsoportban vagyok, ami azt jelenti, hogy ez alatt kell lennie a
testsúlyomnak. Először a szakítás gyakorlatot
csináljuk a versenyen. Ez inkább statikus gyakorlat, a technikára kell figyelni. Pécsett, a diákolimpián sikerült 122 kg-ot szakítanom. Lökésben pedig 153 kg-t teljesítettem egy területi minősítő versenyen Kazincbarcikán, úgyhogy
most ez a legjobb összetettem – mondja.
Bárány Gergő nagy álma, hogy ebben a sport-

Idei sportbálon megkapta az Év sportolója kitüntetést.

ágban kijusson az olimpiára. – Felállítottam egy
fejlődési szakaszt magamban: először kerüljek
be a felnőtt válogatottba, aztán egy nemzetközi
versenyen jól teljesítsek, utána pedig, ha sikereket érek el, akkor kijuthassak az olimpiára –
tette hozzá.
Gergő szabadidejében szeret a barátaival szórakozni, kirándulni és mostanában új hobbit is talált: a kosarazást. A következő súlyemelő versenye egy felnőtt országos bajnokság, amelyet novemberben rendeznek meg Szombathelyen, és
az ifjú sportoló 105 kg-ban méretteti meg magát.
Hajrá Gergő, sok sikert kívánunk!
M. B.

Ez év szeptemberében országos bajnok lett. Fotónkon edzőivel: Fekete Diánával és Morvai Zoltánnal
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közérdekŰ informáCiók
szerencsi Polgármesteri Hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hivatal
ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán 14 órától, időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14 órától. Dr. Barva Attila
jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb október 17-én.
A fogadóórák általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202-es számon.

szerencsi járási Hivatal, kormányablak

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

gyermekorvosi rendelők

I. számú házi gyermekorvosi rendelő: rendel: dr. Bodosi Csilla házi gyermekorvos. Cím: 3900
Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 362-612. Rendelési idő: hétfő: 13–16 óráig; kedd: 8–11 óráig; szerda:
13–16 óráig; csütörtök: 8–11 óráig; tanácsadás: 11–12 óráig; péntek: 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: dr. Bobkó Géza házi gyermekorvos, főorvos. Cím: 3900
Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig;
kedd: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig., tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 9–12 óráig, Ondi út 12.:
17–18 óráig; csütörtök: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig.; péntek: 9–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18
óráig. Gyermekszakrendelés a rendelési időben.

KÖZÉRDEKŰ

állásajánlat
A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen bolti-és élelmiszer eladót, virágkötőt, virágbolti eladót, gumiszerelőt (betanított), kereskedelmi ügyintézőt, konyhai kisegítőt, társadalombiztosítási ügyintézőt és targoncavezetőt keresnek. Bekecsen rakodó, Mádon eladó, Tállyán borászati gépkezelő, Megyaszón kamionsofőr
(E kategóriás) munkakörben van lehetőség
elhelyezkedni. Változó foglalkoztató hely
szerint villanyszerelőt, lakatost, segédmunkást, kőművest, ácsot, festőt, gipszkarton szerelőt, segédmunkást alkalmaznának. Tel.: 47/361-909.
Tervezett képzések:
Villanyszerelő, boltvezető, fogyóelektródás védőgázas ívhegesztő + minősített
hegesztő, cukrász, parkgondozó, kőműves
valamint festő, mázoló és tapétázó végzettség megszerzésére nyílik lehetőség.
A tanfolyam idejére keresetpótló juttatást
nyújtanak. A lakóhelyről a képzés helyszínére, Szerencsre bérletet biztosítanak az
igénybe vehető tömegközlekedési eszközre.

ügyeletes gyógyszertárak

Október 8-14.: Oroszlán Patika, október 15-21.: Alba Gyógyszertár, október 22-28.: Tesco
Gyógyszertár, október 29. – november 4.: Centrum Gyógyszertár.

szerencsi művelődési központ és könyvtár

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

szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340–6089

anyakönyvi
Hírek
Születtek: Mihalik Simon, Polonkai Miron,
Szilágyi Emma, Bodnár Ákos, Buri Alexa
Zoé, Varga Bence Noel, Kormos Marcell,
Miskolcy Ida.
Házasságot kötöttek: Horváth GergőSólyom Réka, Karóczkai Zsolt – Makranczi
Kinga, Posták Viktor Géza –Menydörgős
Edina, Petró Gábor –Rehák Ágnes, Kiss Valentin – Bodnár Enikő Szandra, Balla József
László – Tamás Erzsébet, Kecskés János –
Lefkánics Éva, Páll László – Fekete Lilian.
Elhaláloztak: Batyi Sándor, Petró Lajosné,
Hódi Lajos Ferenc, Morvai István Tibor, Árvai Endre János, Demkó Jánosné, Jantek
Istvánné, Lengyel László, Kiss Tibor, Polyacskó Jánosné, Stahovics Erzsébet, Gecse
Jánosné, Nagy Istvánné, Szakácsi István
András, Kovács Istvánné, Ernst Henrikné,
Csorba Lászlóné, Kovács András, Hunkó
Józsefné, Kállai Istvánné, Fetter Józsefné,
Vaszil Dezső, Majoros Józsefné, Misli Lászlóné, Nyiri Sándorné, Aikelin Ferencné, Balla József.

SZERENCSI

ÉLETMÓD

hírek

13

a Hét gyógynövénye: a jojoBa
A Dél-Amerikában honos
jojoba cserjét már az aztékok is használták természetes kozmetikumként, gyulladáscsökkentőként. Tulajdonképpen nem
is olaj, hanem folyékony viasz,
bár ugyanolyan jó tulajdonságokkal
bír, mint a többi bázisolaj. Könnyű összetételű,
mélyen beszívódik, így jól használható minden
bőrtípusra. Kémiai összetétele nagyon hasonlít
a bőrünket borító faggyú összetételéhez, ezért
rendkívül gyorsan felszívódik, és kiválóan megköti a bőr nedvességtartalmát. A jojobaolaj számít a leghatékonyabb és legelviselhetőbb természetes kozmetikumnak, hiszen megtalálható
benne számos vitamin, és ami rendkívül érdekes,
az az antiallergén hatása, ami miatt bármely bőrtípusra kenhető. A bőrhöz az említett antiallergén hatása miatt és a benne található, az emberi
bőr által termelt faggyúhoz hasonlító viaszok mi-

att kíméletes és különösen hatásos, emellett növeli a bőr rugalmasságát, ellenállóképességét,
valamint beállítja a zsírtermelését. Zsíros vagy
kevert bőr esetén megakadályozza, hogy a bőr
még több faggyút termeljen, így nincs szükség
vastag sminkrétegre, hogy bőrünk ne csillogjon.
Használata hidratálókrémhez keverve, különösen
aknés bőr esetén javasolt, mivel csökkenti a mitesszerek számát. Nem csak a zsíros bőrre kenve
hatásos, hanem a száraz részeket is helyrehozza.
A teendőnk, hogy fürdés után a vizes testünket
bemasszírozzuk vele, így kitűnő kúra a kiszáradás
ellen. A smink lemosására is alkalmas az olaj,

csak pár cseppet kell csöpögtetni egy vattapamacsra és nyugodtan le lehet törölni vele a szemfestéket és az alapozót. A száraz, kicserepesedett
ajkak ellen is alkalmazható, sőt kiszáradt körömágyunkat is hidratálhatjuk vele. Nem csak a bőr
egészségéért tehetünk jojobaolajjal, hanem a hajért is. Hajmosáskor kenjük be alaposan a hajvégeket, sőt még a balzsamunkhoz is keverhetünk
belőle, hogy az egész hajunk egészségesen csillogóvá váljon. Rendszeres használata segít megakadályozni a hajvégek töredezését és csökkenti
a hajhullást.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A vanília a 16. században jutott el Európába. A beküldők
közül Bodnár Józsefné, 3900 Szerencs, Gyár út 5. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető
a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Milyen bőrtípusra használható a jojobaolaj? Megfejtéseiket október 19-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a
Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

Hozd magad egyensÚlyBa!
Az egész világon terjed az elhízás. A legfrissebb felmérések
szerint az európai tizenévesek csaknem harmada túlsúlyos
vagy elhízott, tízből hat pedig felnőttként is súlytöbblettel
küzd. Magyarországon még az európai átlaghoz képest is
rosszabb a helyzet, hiszen a világon mi vagyunk a negyedikek a sorban, ahol a legnagyobb az elhízottak aránya a
WHO adatai szerint.
Ennek egyfelől a helytelen táplálkozás az oka,
másfelől az aktív életmód hiánya. Ezen a helyzeten kíván változtatni többek között a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének szakmai
közreműködésével létrejött GYERE® – Gyermekek Egészsége Program is, ami a Nestlé az Egészségesebb Gyermekekért program támogatásával
valósult meg, illetve folytatódik Szerencsen.
Ahhoz, hogy a normális testtömeget hosszú távon fenntarthassuk, meg kell őrizni az energiaegyensúlyt, azaz a bevitt és elégetett kalóriák
egyensúlyát. Ebből a szempontból pedig minden
számít, ami a képzeletbeli mérleg két serpenyőjébe kerül. Minden egyes kalória, amit megeszünk és megiszunk, illetve az alapanyagcseréhez felhasznált energiamennyiségen kívül minden fizikai aktivitás is, amivel kalóriát égetünk el.
A mérleg két serpenyője
Az ételeinkkel és italainkkal energiát viszünk be
a szervezetünkbe. Mozgással pedig energiát
használunk el. Az energiamennyiséget leggyakrabban kilokalóriában (kcal) mérjük.
Az élelmiszereket felépítő tápanyagok közül a
fehérjéknek, zsíroknak, szénhidrátoknak és az
alkoholnak van energiatartalma. Egy egészséges, felnőtt ember napi energiafelvétele ideális
esetben nagyjából 55%-a szénhidrátból, 15%-a

fehérjéből és 30%-a zsírból származik. De mihez
használjuk el mindezt? Először is az ún. alapanyagcseréhez, ami az emésztéshez, a légzéshez
és a létfontosságú szerveink működéséhez szükséges. Az alapanyagcsere a napi energiaszükséglet 60-70%-át teszi ki, amire a szervezetnek feltétlenül szüksége van ahhoz, hogy megfelelően
elláthassa az alapvető életfunkciókat!
Az ezen felül bevitt energiamennyiséget pedig
mozgással, sporttal lehet ledolgozni. Ahhoz,
hogy megtartsuk a súlyunkat, ugyanannyi energiát kell bevinnünk, mint amennyit felhasználunk. Ezt nevezzük energia-egyensúlynak. Ha az
étellel, itallal bevitt kalória mennyisége tartósan
több, mint a leadott, az hosszabb távon elhízáshoz vezet. Már napi 100 feleslegesen bevitt kilokalória is évi 5 kg súlynövekedést okozhat.
Egy órával többet ülünk naponta,
mint tíz évvel ezelőtt
A mind jobban terjedő ülő életmód sajnos nem
kedvez annak, hogy fizikailag aktív életet éljünk. Az európaiak átlagban naponta egy órával
többet ülnek, mint akár csak tíz évvel ezelőtt.
A mozgásszegény életmódhoz nem csak az irodai munka, hanem az elektronikai eszközök
egyre elterjedtebb használata is hozzájárul. Ma
már többen állítják, hogy a mozgás hiánya nem

kisebb egészségügyi kockázatot jelent, mint a
dohányzás. Egy felnőtt embernek naponta legalább 30 perc közepesen intenzív mozgást kellene végeznie ahhoz, hogy az egynapi kalóriamennyiség egy részét, kb. 20-30%-át elégesse.
A gyerekeknek még többet, napi legalább egy
órát kellene rendszeresen mozogniuk. Ehhez
persze nem feltétlenül kell edzőterembe mennünk, a hétvégi nagytakarítás során elégetett
kalóriák éppúgy beleszámítanak az energiaegyensúlyba, mint egy rövid séta a parkban.
Egy buszmegállónyi gyaloglással vagy a lift helyetti lépcsőzéssel, egy kiadós játszótéri fogócskával a gyerekkel már tettünk azért, hogy segítsük ellensúlyozni a bevitt kalóriákat.
Mi szem, szájnak ingere…
Az élethez az energiát tehát az ételek és italok
elfogyasztása biztosítja számunkra. Ahhoz azonban, hogy ne legyünk tőlük betegek, néhány
alapvető higiéniai szabályt feltétlenül be kell tartanunk. Először is megbízható helyről szerezzük
be az élelmiszereket és azokat a megfelelő helyen és hőmérsékleten tároljuk. Az ételek elkészítésekor dolgozzunk tiszta alapanyagokkal, a
zöldségeket, gyümölcsöket mindig alaposan
mossuk meg fogyasztás előtt. A legalább 75°Cos maghőmérsékletet érjük el az elkészítésnél,
a megfelelő ideig tartó sütéssel, főzéssel elpusztíthatjuk az élelmiszerekben lévő mikrobákat. És
mondani sem kell, alapszabály, hogy napjában
többször is mossunk szappannal kezet!
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KRÓNIKA – HIRDETÉS

egy Héten át mátyás király a rákóCzi-várBan
mese, monda, anekdota fűződik Mátyás királyunk nevéhez, kézenfekvő volt a gondolat,
a könyvtáraké Számos
hogy az „igazságosként” is titulált uralkodó neve fémjelezze azt a rajzpályázatot, aminek a díjátadó
tartották meg a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár történelmi falai között.
volt a főszereP programját
– A 3.-4. továbbá az 5.-6. osztályosokat megcélzó kiírás érintette a Szerencsi Járás, illetve a kisAz Országos Könyvtári Napok, mint a könyvtáros szakma legjelentősebb eseménye 2018-ban
is több ezer könyvtár összefogásával valósult
meg, a lakosság széles körének bevonásával.
A kezdeményezés célja, hogy színes, kulturális
programok segítségével népszerűsítsék az olvasást minden korosztály számára. Szerencs évről évre csatlakozik az Országos Könyvtári Napokhoz. Az október 1-7. között megrendezett
eseményen többek között voltak rendhagyó irodalom órák, melyek során a középiskolás korosztályhoz hozták közelebb a könyvek világát,
valamint a Könyvbatárok Klubjában mesélhettek irodalmi élményeikről a megjelentek. A legkisebbeknek ovis foglalkozásokat, valamint baba-mama találkozót tartottak. Az egy héten át
tartó programsorozatot a könyves vasárnap
zárta, amikor is meghosszabbított nyitva tartással várták az érdeklődőket a könyvtárak. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár várhatóan jövőre is csatlakozik az Országos Könyvtári
Napokhoz, és addig is folyamatosan megújuló
kínálattal várnak minden olvasni vágyót.
V. E. A.

térség általános iskoláit és mintegy száz pályamű érkezett a beadási határidőig – sorolja Meczóné
Reviczky Beáta könyvtáros, a „Mátyás Király Rajzverseny” ötletgazdája. - Most van, illetve volt a
Mátyás Év, a Népmese Napja, a Könyvtári Hét, számomra természetesnek tűnt a témaválasztás,
szem előtt tartva az olvasás népszerűsítését is. Schlosserné Báthory Piroska festőművész pedagógust kértem fel a zsűrizésre, aki szigorú feltételek alapján döntött a legjobb alkotásokat illetően.
Hamar kiszúrta például, ha egy rajz egyfajta másolásnak volt az eredménye, viszont nagy szerepet
játszott a mérlegelésben a kreativitás – mondta Meczóné Reviczky Beáta.
A verseny végül az alábbiak szerint alakult: 3.-4. osztályos kategóriában első helyezést ért el Galambos
Leila (Prügy), második Labancz Viktória (Szerencs-Bolyai), harmadik Haupt Kamilla (Rátka). Az 5.-6.
osztályosok közül első lett Horváth
Rebeka
(Prügy), második
Kalocsai Rebeka
(Prügy), harmadik Gulyás Dorina (Taktakenéz).
Különdíjat kapott Krucsai János Ferenc (Taktakenéz) és Tóth
Jázmin (Taktakenéz).
SfL

HIRDETÉS
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sasház 1. emeletén 148 m2-es 3 és fél
szobás összkomfortos lakás bútorozottan eladó. Érd: 20/599-4266 (16)
Szerencs csendes környékén, a belvároshoz közel, eladó egy folyamaSzerencs központjában 46 m2-es la- tosan rendben tartott, felújított 4
kás eladó. Érd: 47/363-097 (16)
szoba+nappalis családi ház. Érd:
Szerencsen azonnal költözhető ker- 20/295-8832 (16-18)
tes ház eladó. Érd: 70/459-2158 (16)
Szerencs, lakó pihenő övezetben,
100 m2-es 3 szobás konyhás, étkezős, melléképületes garázsos, rende- Körtecefre eladó Monokon. Érd:
zett udvarú kertes családi ház, a Bar- 30/454-3292 (16-17)
tók Béla utcában eladó. Érd: 20/254- Aranybarna színű bontott cserépkályha akár beépítéssel is eladó. Érd.:
1471 (16)
Szerencsen Rákóczi u. 135. alatti tár- 70/565-3830 (16)

tés
apróhirde

ingATLAn

vegyes

VÁNYAI

TEMETKEZÉS
47/361-906, 20/966-4464

KRIPTA, SIRKŐ
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SPORT

egy naPon keresztül Úsztak
Szeptember 28-án pénteken este kezdetét vette a hagyományosan minden éven
megrendezett 24 órás úszás Szerencsen, a Városi Tanuszodában.
A résztvevőket Nyiri Tibor polgármester köszöntötte, majd Kiss Attila szakosztályvezető ismertette a 24 órás úszás menetét. A sportese-

mény szeptember 29-én, szombaton 18-óráig
tartott. A 12. alkalommal megrendezett 24 órás
úszáson összesen 85 fő vett részt 4 csapatban

– ismertette Kiss Attila szakosztályvezető. Az
összesítés alapján a negyedik helyen végzett a
Rendőr-Tűzoltó csapat, a dobogó 3. helyére pedig a Rábai Bence vezette csoport léphetett,
a 2. helyre a Fige Balázs által vezetett gárda került, a dobogó legfelső fokára pedig Mezőkövesd úszói állhattak. Egyéni 30 perces versenyszámban első helyen végzett Rábai Bence és
Udud Hajnalka. A 24 óra alatt a leghosszabb
megtett távot a lányok között Varga Petra teljesítette 12600 méterrel, a fiúk között pedig Koromházi Máté 12000 méterrel.
F. D.

elkezdődött a megyei testvérvárosi diákolimPia
24-én a lengyelországi Pultusk testvérvárosunk, a város
kézilaBda Bajnokság Eznapjaév szeptember
alkalmából testvérvárosi diákolimpiát hirdetett. A megmérettetésre

Megkezdte szereplését a megyei felnőtt bajnokságban az SZVSE női kézilabda csapata. A szerencsiek a Bőcs Ksc játékosait fogadták október 5én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A hazaiak nem voltak könnyű helyzetben ugyanis a bajnokság legfiatalabb csapataként az egyik legerősebb
gárdával kellett összemérni erejüket. Ennek ellenére igyekeztek lépést
tartani a vendégek gyors játékával. A félidőben 10-17-es bőcsi vezetésnél
mentek pihenőre a játékosok. A második félidőben is folytatódott a lendületes játék, így gólban gazdag mérkőzést láthattak a meccsre kilátogatók. A szerencsieknek azonban végül nem sikerült a bravúr. Végeredmény: Szerencs VSE-Bőcs Ksc: 26-39. Katona Krisztina, a szerencsiek edzője kiemelte, hogy elégedett a lányok teljesítményével, hiszen az ifjúsági
korú játékosainknak a felnőtt bajnokságban kell helytállniuk, ami nem
egyszerű feladat.
V. E. A.

a házigazda Pultusk városa mellett, a felvidéki Szenice, a németországi Ganderkesee, és mi szerencsiek utaztunk el. Az a megtiszteltetés ért, hogy Nyiri
Tibor polgármester úr megbízásából én vezethettem fel a megnyitóra városunk csapatát: diáksportolóinkat. Az olimpiai számok között szerepelt,
atlétika, úszás, asztalitenisz és futball. A szerencsi gyerekek kitűnően teljesítettek, annak ellenére hogy mi jóval fiatalabb korosztállyal képviseltettük
magunkat mint a többi csapat, és az életkorral együtt a testi fölény is megmutatkozott. Nem ijedtünk meg egyetlen vetélytárstól sem. Bíztattam is
gyermekeinket, a mérkőzések előtt, hogy mutassák meg milyen a magyar
virtus, milyen harcos a zempléni ember, amikor a városáért, nemzetéért
száll ringbe. Hatalmas büszkeség töltött el amikor, mellettük állhattam. Jó
volt magyarnak, és jó volt szerencsinek lenni! Ezúton is szeretném megköszönni sportolóinknak, a felkészítő és kísérő tanároknak, hogy hírnevünket
öregbítették, és becsülettel helytálltak. Megérdemlik, hogy a nevüket a város polgárai megismerjék, és büszkék legyenek a teljesítményükre!
Résztvevők: Lénárt Zétény, Gulyás Márton, Takács Áron, Kelecseny Ádám,
Oláh Bálint Csaba, Koromházi Máté, Lénárt Balázs, Varga Petra, Czagány
Laura, Lukács Zsófi, Kazsik Csenge, Birovecz Britta, Jámbor Soma, Tóth Marcell, Szőke Bence, Köllő Ábel, Konter Levente, Sárossy Balázs
Kísérők: Nagy Lajos, Tóth Ferenc, Rábai Bence, Szőke Szilvia.
Eredmények: Köllő Ábel - asztalitenisz I. hely, Varga Petra: - úszás: 50 m pillangó III. hely, 50 m hát II. hely, atlétika: súlylökés II. hely, Koromházi Máté
- atlétika: súlylökés III. hely.
Kontra László, igazgató
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kettős győzelem onga ellen
Onga gárdáját fogadták hazai pályán a Szerencs VSE U19-es és felnőtt
focistái szeptember 29-én. Az U19-es mérkőzésen az első találatot a vendégcsapat szerezte, amire a szerencsiek a 11. percben válaszoltak Bálint
Attila góljával. A játékosok döntetlen eredménnyel mentek pihenőre,
majd a második játékrészben a szerencsi Molnár Márió és Kozsik Olivér
találatának köszönhetően a hazaiak nyerték a mérkőzést. Végeredmény:
Szerencs VSE – Onga: 3-1.

A felnőtt csapatunk is jól kezdte a meccset, az első félidőben Gombos
Ádám duplázott, hiszen a 23. és a 37. percben is gólt lőtt. A második játékrészben is a hazaiak uralták a mérkőzést és találtak az ellenfél hálójába. A játék végére az ongaiak is igyekeztek behozni a lemaradást, sikerült gólt szerezniük. A 90. percben azonban Gombos Ádám újabb góllal
örvendeztette meg a hazai közönséget. A végeredmény: Szerencs VSEOnga: 4-1.
M. B.

asztalitenisz:
két győzelem
egy vereség

HarC az első
Helyért
Focikupa osztálybajnokságot szerveztek szeptember 27-én
a Bocskai István Katolikus Gimnázium műfüves és a nemrégiben felavatott kézilabda pályáján.

A Szerencs VSE NB II-es és NB III-as asztalitenisz csapata is hazai pályán
játszotta mérkőzéseit szeptember 30-án. Mindkét együttesünk a MEAFC
csapatát fogadta. Az NB II–es gárda nagyarányú győzelmet aratott, a
végeredmény 17-1 lett. Lehoczki Gábor, Macsuga József és Stadler Tamás
4-4, Korály Tibor pedig 3 pontot szerzett, és a csapattagok mindkét páros
meccset megnyerték. Az NB III–as csapatunk 12-6- ra győzte le a MEAFC
NB III–as csapatát. Li Hongyang 4, Köllő András 4, Köllő Ábel 2, Zeller
Gábor 1 pontot szerzett. A Li Hongyang – Köllő Ábel alkotta duó pedig
a páros mérkőzést is megnyerte. A megyei csapatunk az MVSI együtteséhez látogatott Miskolcra szeptember 28-án, ahol 12–6 arányú vereséget
szenvedtek. Filácz Attila 3, Csorba István 2, Deli István 1 győzelemmel járult hozzá a végeredményhez – adott tájékoztatást Köllő András szakosztályvezető.

Az összecsapásra 9 csapat jelentkezett, azonban magasabb létszámmal
a végzős tanulók képviseltették magukat.
Az esemény a diákönkormányzat szervezésében valósult meg, melyet
minden évben a hagyományoknak megfelelően rendeznek meg azért,
hogy kiderüljön melyik osztály a legügyesebb a futball világában.
A Bocskai István kispályás focitorna szervezője Kecskés Marcell elmondta, hogy az esemény megrendezésével az intézményt is népszerűsíteni
szeretnék. –Igazából azért hoztam létre ezt a Bocskai focikupát, mert
úgy gondolom, hogy ezzel jobban megismerhetjük egymást, valamint
egy jó lehetőség arra, hogy miért is érdemes ezt az intézményt választani,
ahol változatos és színes programokkal várunk mindenkit.
F. D.
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keresztrejtvény
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része.
12. Választási lajstrom. 13. Pipa közepe! 14. Könnyeit
hullatja. 15. Autótípus volt a Szovjetunióban (Zaporozsec). 16. Makó páratlan számú betűi! 18. -…, -re. 19.
Település Abaújszántó közelében. 20. Testünk motorja.
22. Vegyjele: Fe. 23. Hibát elhárít. 25. Orosz vadászgép
típus. 26. Fecske farok! 27. Igen; oroszul. 28. Ének.
29. A természeti népektől az ősnek tekintett és ezért
vallásos tiszteletben részesített növény/állat, ritkán
tárgy. 31. Bálna. 32. Orosz autótípus. 33. Település Pest
megyében. 35. Római 1005-ös. 36. Kilogramm rövidítve.
37. Félig kivesz! 38. -ka, -… 40. …jó: játékszer. 41. Fűszer és gyógynövény: sztévia (Stevia rebaudiana).
FÜGGŐLEGES: 1. Telesport rövidítése. 2. Eső hatásának
van kitéve. 3. Éjféltől éjfélig tartó időegység. 4. Római
105-ös. 5. Váltott (evező)lapát. 6. Láz szélei! 7. Női név.
8. Ilona egyik beceneve. 9. … korán kell, aranyat lel.
10. Okos. 11. Eltart szélei nélkül! 16. A megfejtés második, befejező része. 17. „A” bálvány! 18. Rév szélei!
19. Toronyszerű többszintes építmény a buddhista
templom-együttes része. 20. Félig svéd! 21. Állatot vízzel lát el. 22. Szócsata. 24. Pára! 26. Fele kell! 30. A tantál
vegyjele. 31. Csávázva! azonos hangzású betűi! 32. Római 55-ös. 34. Erősen mérgező, színtelen keserűmandula szagú gáz. 35. Egyiptom hírügynöksége. 36. Nőstény sertés. 38. A csónak gerince. 39. Lao-ce „izmusa”. 40. A Földközi-tenger peremtengere.
42. Éjfélig tart. 43. Pecsét helye rövidítése. 44. Kalauz nélkül röviden! 45. Antonov gépeinek jelzése.
Előző rejtvényünk megfejtése: „Ma még fényszikrákat szór az őszi ég, de sűrűn hull már fákról a levél.” Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Bosnyák Gézáné, 3900 Szerencs, Dózsa György u. 88. A fenti rejtvény megfejtését október 19-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 (október 12-26.)
kos: iii. 21. – iv. 20.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

Most nyomást érezhetsz a partnered,
vagy a főnököd irányából. Úgy érzed, hogy céltudatosan igyekszenek megnehezíteni az életedet.
Lépj vissza a problémát okozó helyzetből és próbáld elemezni, mi okozza ezt a szembenállást.

A hónap elején törekedned kell arra,
hogy jó benyomást kelts a környezetedben, mivel egy döntésre vársz, mellyel előbbre léphetsz
végre a ranglétrán. Magabiztosságod és pozitív
hozzáállásod segít majd neked ebben.

Egy kezdeményezéseddel jó benyomást keltesz a környezetedben és ez egy új lehetőséghez juttat téged. Ha élsz vele, új fordulatot vehet az életed, de ehhez bátorságra és
egy kis gátlástalanságra is szükséged lehet.

A hónap elején a benned felgyülemlő
feszültség hatására hajlamos leszel néhány dologban agresszíven viselkedni, de igyekezned kell ezt az energiát sportban, vagy valamilyen szabadidős tevékenységben levezetni.

A hónap eleje új lehetőségeket ad a
szerelem és a pénzügyek terén is. Hogy
e lehetőségekkel hogyan élsz, az elsősorban rajtad múlik majd. Fektess nagyobb hangsúlyt a
minőségre!

Most egy vizsgán, vagy ellenőrzésen
kell bizonyítanod a rátermettségedet,
vagy, hogy jól végzed a munkádat. Mivel nehezen viseled, ha valaki veled szemben hatalmával
lép fel és túlzottan öntudatosan is viselkedsz.

Október hónap elején belső nyugalom és egyensúly jellemez majd. A munkádban hatékony és produktív leszel és nagyjából minden a terveid szerint alakul majd. Tiszteletet és támogatást élvezel a környezeted részéről.

A hónap elején önmagaddal leszel
egy kicsit elfoglalva. Talán számot vetsz
az eddigi életeddel és elgondolkodsz azon, honnan hova jutottál. Energiáidat a jövő felé irányítsd és határozz meg olyan célokat, melyeket
teljesíteni is tudsz.

A hónap elején pozitív hozzáállásod
miatt komoly támogatást kaphat egy elképzelésed, ami tiszteletet és megbecsülést
hozhat neked. Lehetőség előtt állsz, és most le
kell küzdened minden gátlásodat, félelmedet,
hogy tovább tudj lépni.

Az október hónap elején duplán kell
odatenned magadat, hogy ugyanazt az
eredményt érd el, mint az előző időszakban. De
ha ez még nem lenne elég, most egy ügyben
bizonyítanod kell ártatlanságodat és rátermettségedet is.

A hónap elején kezdened kellene valamit a benned felgyülemlett energiákkal, mivel könnyen előfordulhat, hogy a feszültség agresszivitásban mutatkozik meg nálad. Vezesd le a feszültséget például sporttal, meglepően sokat tud segíteni egy ilyen helyzetben.

A hónap elején igazán jól érezheted
magadat a bőrödben. A család, a barátok és a kollégák szemében ott látod a szeretetet és ettől igazán vonzónak érzed magadat. Ha
egyedülálló vagy, most a legjobb az alkalom egy
új partner keresésére is.

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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