JAVULÓ
KÖZBIZTONSÁG

VÁLASZTÁSI
EREDMÉNYEKRŐL

Szerencs város legutóbbi
Képviselő-testületi ülésén a
település bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről tartottak beszámolót. Majd több
fontos kérdésben döntött a
testület. (Cikkünk az 5. oldalon)

Május 26-án tartották az
Európai Parlamenti választásokat. Szerencsen a
7625 választásra jogosult
állampolgárból 3412-en
mentek el szavazni, ami
44,47%-os részvételt jelent. (Cikkünk a 3. oldalon)
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KRÓNIKA

AKIK AZ ÉLETÜKET
ADTÁK A hAZÁÉRT
A Magyar Hősök Emléknapját minden évben május utolsó vasárnapján tartják, emléket állítva azoknak a katonáknak és civileknek, akik életükkel fizettek a hazájukért.
Szerencsen május 24-én tartottak tiszteletadást az I. és II. világháborús emlékműnél,
ahol Nyiri Tibor polgármester osztotta meg
gondolatait. Kiemelte, hogy a hősök emléke
elsősorban a családok szívében él, azonban
lennie kell egy kollektív emlékezetnek is, ami
a nemzetet megerősíti. – Magyarország mindig ki volt téve a hatalmak játékának, de nagyjaink a legnehezebb időkben is, küzdöttek a
szülőföldért, és nekik köszönhetjük, hogy ma
is itt élhetünk – zárta gondolatait a városvezető. Ezt követően a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola diákjai adtak műsort,
majd a történelmi egyházak képviselői mondtak imát az elhunytakért. A megemlékezés koszorúzással zárult. A délután folyamán Ondon
is fejet hajtottak az áldozatok emléke előtt. Az
eseményen közreműködött a Hegyalja Pedagógus Kórus.
V. E. A.

ESKÜT TETTEK
Ünnepélyes keretek között tettek esküt május 22-én azok az ülnökök,
akik a következő négy évben segítik majd a bíróság munkáját Szerencsen. A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként kizárólag pedagógus, pszichológus és a gyermekvédelmi ellátórendszerben meghatározott, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban ilyen munkakörben tevékenykedő személy vehet részt. Szerencs
Város önkormányzata 6 főt, a német nemzetiségi önkormányzat, valamint a roma nemzetiségi önkormányzat 1-1 főt jelölt ülnöki pozícióra a
város három oktatási intézményéből. Az eskütételt követően az ülnökök
Nyiri Tibor polgármestertől vehették át megbízólevelüket.
V. E. A.

ÜLÉSEZTEK
A POLGÁRMESTEREK

Május 27-én tartotta meg soron következő ülését a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa. Az értekezésen a képviselők elfogadták a társulás 2018. évi beszámolóját, melyről Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi osztályvezető adott tájékoztatást. Ezt követően a belső
kontrollrendszer kialakításáról esett szó, valamint annak szabályszerű,
eredményes, gazdaságos és hatékony működtetéséről.
M. B.
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EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK:
fÖLÉNYES fIDESZ GYŐZELEM
Magyarországon május 26-án tartották az Európai Parlamenti választásokat. Az EP-választás arányos választási
rendszerben, listás szavazással történik, a listaállításhoz legalább 20 ezer
választópolgár ajánlása volt szükséges.
Hazánkban kilenc pártlista közül választhattak az állampolgárok.
Magyarország hasonlóan a 2014-es EP-választásokhoz ismét 21 képviselőt juttathatott az Európai Parlamentbe. A Fidesz-KDNP a szavazatok
52,44%-át szerezte meg így 13 képviselőt küldhetnek Brüsszelbe, második helyen a Demokratikus Koalíció végzett négy mandátummal, a
Momentum kettő, az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik egy-egy helyet tudhat magának.
A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a választásra jogosultak 43,37%-a járult az urnákhoz május 26-án, ami összesen 3438646 szavazatot jelent. Ez az öt évvel ezelőtti voksoláshoz képest sokkal magasabb választási kedvet
mutat, ugyanis 2014-ben a részvételi arány
mindössze 28,97% volt. A Fidesz-KDNP ezúttal
is megszerezte a szavazatok többségét, azaz
52,44%-ot így 13 képviselőt küldhet az Európai
Parlamentbe. A DK a szavazatok 16,15%-át tudhatja magáénak, így 4 mandátum az övé, a Momentum 9,52%-ot kapott ők 2 főt delegálhatnak, az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik egy-egy
képviselőt küldhet az EP-be.

A Helyi Választási Iroda vezetője ezúton is tisztelettel köszöni valamenynyi szavazatszámláló bizottsági tagjának a lelkiismeretes és jogszabálykövető munkáját és bízik benne, hogy
a jövőben is hasonló módon dolgozhatnak majd együtt a választások
idején.

A szerencsiek is szavaztak

Szerencsen a 7625 választásra jogosult állampolgárból 3412-en mentek el szavazni, ami
44,47%-os részvételt jelent. Dr. Barva Attila, a
Helyi Választási Iroda vezetője elmondta, reggel
7 óráig már 2,11%-os volt a részvétel, ami a korábbi Európai Parlamenti képviselő választásokhoz képest magasnak mondható. – Szerencsen
minden szavazókör reggel 6 órakor, a jogszabályi előírásoknak megfelelően nyitott, és minden
szavazóhelyiségben 19 órára befejezték a szavazást. Rendkívüli esemény nem történt a nap
folyamán. Minden választópolgár a jogszabályoknak megfelelően élt a szavazati jogával. Egy
esetben került sor a szavazásra nyitva álló időtartam alatt külön jegyzőkönyv felvételére –
mondta a Helyi Választási Iroda vezetője. A 6os számú szavazókörben két azonos nevű választópolgár is szerepelt a névjegyzékben. Az
egyikőjük a délelőtti órákban tévesen a másik
ugyanazon nevet viselő választó helyett írta alá
a névjegyzéket. A bizottság tagjai tájékoztatták
a későbbiekben érkező, azonos nevet viselő állampolgárt a téves aláírás tényéről és a követendő eljárásrendről. Ő azonban megtagadta a
névjegyzék aláírását, így felvették a visszautasítottak jegyzékére, majd az eseményről külön
jegyzőkönyvet készítettek. Fontos hangsúlyozni, hogy ilyen esetben a választópolgár a szavazás napján 19 óráig még jogszerűen gyakorolhatja választójogát.
A legnagyobb választási kedv a 3-as számú szavazókörben volt, itt 810 névjegyzékbe vett főből 437-en járultak az urnák elé, ez 53,95%. Ezt
követte a 4-es szavazókör itt 797 jogosultból
414-en adták le voksukat azaz 51,94% a harmadik helyen a részvételi adatokat tekintve az
1-es szavazókör végzett itt 48,27%-os volt a
szavazók aránya. A szerencsi választók 50,87%-

a azaz 1727 fő a Fidesz-KDNP listájára szavazott, ezt követte a DK 17,76%-kal, harmadik helyen a Jobbik végzett 10,19%-kal, majd a Momentum 6,60%, MSZP-Párbeszéd 6,45%, Mi
Hazánk 3,62%, MKKP 2,21%, LMP 1,74%, Munkáspárt 0,56% következett.
Megkeresésünkre Koncz Ferenc, a térség országgyűlési képviselője elmondta örül a magas
részvételi aránynak és a szavazás eredményének.
– Szerencsen az országos átlaghoz képest mindig magasabb volt a részvételi arány a korábbi
választásokon, és ez ezúttal is így történt. A
szerencsiek megértették, hogy miért volt fontos
ez a választás, és többségük a béke, a biztonság, és a gyermekeik számára biztonságos jövőt
biztosító álláspont mellett tette le a voksát a
migráció ellenében. Szeretném megköszönni
mindenkinek, aki szavazott és fontosnak tartotta kinyilvánítani véleményét az ország, és egyben szűkebb pátriánk, Szerencs jövője érdekében – hangsúlyozta a képviselő.
V. E. A.
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PEDAGÓGUSNAP
ALKALMÁBÓL
Tisztelt Pedagógus kollégák!
Engedjék meg, hogy Pedagógusnap alkalmából megkülönböztetett tisztelettel köszöntsem Önöket!
Valamennyi, az oktató-nevelő munka területén
dolgozó ember számára fontos az, hogy legbelül a szív és lélek mélyén érezze a tanítványok,
a szülők, a helyi társadalom, és az egész nemzet
megbecsülését. Fontos feltétele ez annak, hogy
a ma dolgozó pedagógusok tovább vigyék, azt
az egyedi sajátosságokkal bíró, több mint ezer
éve fejlődő magyar oktatást, amelyet olyan kiválóságok neve fémjelez, mint Brunszvik Teréz,
Trefort Ágoston, Apáczai Csere János, Németh
László, Klebelsberg Kúnó, és még nagyon sok
olyan pedagógus, akinek a neve nincs kőtáblába vésve. Olyan emberek, akik szerényen, de annál nagyobb elhivatottsággal és magas szinten
teszik a dolgukat: oktatják és nevelik a felnövekvő nemzedékeket.
Az emberiség létrejöttével egyidőben keletkezett az az igény, hogy a megismerési folyamatokból származó tudást tovább adjuk az utódoknak. Sok múlik a pedagógusokon, hogy ab-

ból a rengeteg ismeretből, amely felhalmozódott a nagyvilágban, az idők folyamán a legfontosabbat: a szépet és a jót közvetítsék diákjaiknak. Az iskolai nevelés kiegészülve a családival, teszi a mai fiatalokat alkalmassá arra, hogy
egy jól működő és fejlődő társadalom létezzen
a jövőben is.
Az idők folyamán, a mai napig a mindenkori államok fő feladatuknak tekintették a jó oktatási
rendszer fenntartását. Mi magyarok büszkén
vallhatjuk, hogy a több mint 1000 éves magyar
iskolarendszer világra szóló eredményeket ért
el. Ezt jelzi többek között az is, hogy ennek a
kis nemzetnek arányosan sokkal több Nobeldíjas tudóst sikerült kinevelni, mint másoknak.
Nem csak a múltban, hanem a jövőben is szükséges lesz az a kiváló pedagógiai munka, amely
jellemzi az oktatásunkat. Ez fontos feltétele annak, hogy megmaradjon a magyar nemzet Európa közepén.
Ma gyakran hallani, hogy a gyorsan változó világunkkal, megváltoztak a nevelendő gyermekek is, és hogy sokkal nehezebb dolga van a pedagógusoknak. A diákok neveletlenek, és csak
a digitális világ érdekli őket. Nem tisztelik szüleiket, nevelőiket, csak az anyagiak számítanak,
és hogy régen ez nem így volt. A legnagyobb
veszélyt az jelenti, hogy ez a világ leszoktatja
az önálló gondolkodásról a gyerekeket, és türelmetlenné válnak, ha nem kapják meg okostelefonjaikat. Egyes vélemények szerint a megengedő nevelési módszer egy olyan generációt
hoz létre, amelyből teljesen hiányzik az együttérzés. Ráadásul mivel gyerekek, mindent megkaphatnak, és mikor szembesülnek a gyakran
ellentétes valósággal, kiégett, csalódott felnőttek válhatnak belőlük.
Véleményem szerint a helyzet nem ennyire drámai, hiszen nagyon sok tehetséges, szorgalmas,
a tudás megszerzésében motivált gyermek jár
ma is iskoláinkba a mi városunkban is. A gyak-

ran kesergésbe hajló gondolkodás azonban sehova nem vezet. Nem lehet csak a múlt emlékeiből élni, mert az oktató- nevelő munkát végzőknek a mai világban kell helytállniuk. A jelenlegi társadalom azt várja el, hogy a pedagógusok is alkalmazkodjanak a változó világhoz, a
gyermekek, a szülők a helyi társadalom megváltozott mentalitásához, és minden szintű elvárásaihoz.
Nem kis feladat az, hogy ne a számítógép előtt
ülő, az interneten lógó, mobiltelefonjától függő,
magányos, kiégett embereket, hanem boldog,
örömteli, az életet igenlő, valós célokat kitűző
és elérő fiatal nemzedékeket neveljen a ma oktatási rendszere. Nem könnyű ezekkel a kihívásokkal szembenézni, de biztos vagyok abban,
hogy pedagógusaink ezeknek is megfelelnek
most és a jövőben is, és szerethető élményekhez juttatják, a digitális világban élő gyermekeinket. Hogy van erre remény azt az is mutatja,
hogy nagyon sok diák ma is jól nevelhető, motivált a tanulásban, az alkalmazó képes tudás
megszerzésében, és a sikeres jövő építésében.
Most, amikor minden városunkban dolgozó pedagógusnak megköszönöm az elmúlt tanévben
végzett munkát, a következő év céljainak eléréséhez kívánok jó egészséget, türelmet, kitartást, a közelgő nyári szünetben pedig kellemes
pihenést és feltöltődést!
A jó isten adjon ehhez mindenkinek sok erőt!
Nyiri Tibor polgármester
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Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete május 23-án tartotta
meg következő ülését. Az első napirendi pontban Keresztesi János r. alezredes,
kapitányságvezető tájékoztatta a megjelenteket a város 2018. évi bűnügyi, közbiztonsági helyzetéről.

Elmondta, hogy évről-évre kevesebb bűncselekményt regisztrálnak, a tavalyi évben 123 bűneset történt, előtte 146 volt.
A közterületek rendjét érintve a kapitányságvezető úgy fogalmazott, hogy a tavasztól őszig terjedő időszak kritikusabb, hiszen leginkább ekkor
vannak a fiatalok a közterületeken. – Az állomás,
a várkert, piactér színterei a fiatalok szórakozásának. Mi igyekszünk őket kordában tartani. Ebben nagy segítség a polgárőrség, akiknek ezúton
is köszönetet mondok. Ezen kívül a rendezvények biztosításában is tudnak hatékonyan működni – hangzott el. A térfigyelő-rendszerről is
szót ejtett Keresztesi János. Mint mondta, 13 új
kamerát szereltek fel a városban és a háttértámogató informatikai rendszer is megújult. Ennek
fejlesztése a jövőben is folytatódni fog.

– A zsúfoltság és a gépjárművek száma kimagasló lett az elmúlt időszakban. Az a négy sáv,
ami a jövőt nézve megvalósul majd Szerencs és
Gesztely között hatalmas problémát oldana
meg és szolgálná a közlekedés biztonságát
– tette hozzá Keresztesi János.
Az ülésen elfogadták a város 2018. évi zárszámadását, majd a Szerencsi Városgazda NonProfit Kft. 2018. évi beszámolóját ismertette
Tóth István ügyvezető igazgató. Ezt követően az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi
feladatai ellátásának értékelését hallgatták meg
a képviselők. Elhangzott, hogy az önkormányzat
a törvényi előírásoknak megfelelően az elmúlt
évben is biztosította a hátrányos, illetve a halmozottan hátrányos gyermekek részére a szünidei gyermekétkeztetést. Minden évben támo-

gatást nyújtanak a felsőoktatásban résztvevő
hallgatók, valamint az alap- és középfokú intézményekben tanulmányokat folytató diákok számára. Bursa Hungarica ösztöndíjban 46 tanuló,
jegyzettámogatásban 16 tanuló, tanévkezdési
támogatásban pedig 934-en részesültek.
Az ülésen arról is döntöttek, hogy az önkormányzat támogatja a Zempléni Múzeumot, így
az intézmény több pályázatot is be tud nyújtani
fejlesztésekre. A Zempléni Fesztivál támogatásáról is határozott a testület, melyet 500 ezer
forintban állapítottak meg. Az első lakáshoz jutók támogatására beérkezett pályázatok elbírálását zárt ülésen tárgyalta a grémium. A május 23-ai Képviselő-testületi ülés teljes egészében megtekinthető a Szerencsi Hírek YouTube
csatornáján.
M. B.

VIRÁGOSíTÁS A VÁROSBAN
A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. minden
évben, így idén is mintegy százezer tő egynyári
és balkon növénnyel díszíti a város köztereit.
A kiültetés folyamata a szokatlanul csapadékos
és változékony idő miatt elhúzódott, de várhatóan június végéig befejeződnek a munkálatok.
– A virágokat a cég telephelyén található két
500 négyzetméteres növényházban, magról állították elő a kft. munkatársai – adott tájékoztatást Tóth István, a cég ügyvezető igazgatója.
Szerencs Város Önkormányzata fontosnak tartja
a gondozott lakókörnyezet kialakítását, ezért
100-100 tő egynyári virágpalántát ingyenesen
biztosított, a lakóházak előtti közterületek virágosítása céljából azoknak a szerencsi és ondi lakosoknak, akik előzőleg benyújtották pályázatukat. Az elkészült virágágyásokat a kertészet
szakemberei a helyszíneken folyamatosan ellenőrzik majd. Az általuk legszebbnek ítélt alkotást
jutalomban részesíti az önkormányzat.
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EGÉSZSÉGNAPOT TARTOTTAK
Az önkormányzat sikeresen pályázott az „Esély Otthon program Szerencs Városában” című Emberi Erőforrás Fejlesztési
Operatív Programon. A projekt eredményeként Szerencs Város Önkormányzata 199,99 millió forint vissza nem térítendő
európai uniós támogatáshoz jutott. Ennek keretében egészségnapot szerveztek a középiskolásoknak május 28-án.

Az eseményt Nyiri Tibor polgármester nyitotta meg a Rákóczi-vár színháztermében, aki az egészséges életmód fontosságát hangsúlyozta beszédében. Ezt követően a tanulók egy térkép segítségével jutottak el az
egészséges életmóddal kapcsolatos állomásokhoz. A Fürdő és Wellnessház udvarán például megmutathatták erejüket traktorgumi görgetésben,
az egyik teremben pedig egészségtesztet töltöttek ki. A nap végén közös

tornán vettek részt a diákok, Szentgyörgyi Rómeó, többszörös Európaés Világbajnok aerobik versenyző irányításával. Az eredményhirdetésen
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő és Nyiri Tibor polgármester adta
át a győztes csapatoknak az értékes ajándékokat, valamint a tortákat. A
Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló „Esély Otthon program
Szerencs Városában” pályázattal az önkormányzat célja az egykori Tigáz
épületben 8 lakásegységet magába foglaló esélyotthon-lakás kialakítása.
A projekt célcsoportja a Szerencsen élő, illetve itt letelepedni szándékozó
18-35 év közötti fiatalok. A közel 2 milliárd
forintos, európai uniós fejlesztés célja olyan,
családias hangulatú lakások kialakítása,
melyek minden szempontból megfelelnek
a mai XXI. századi fiatalok igényeinek és elvárásainak.
M. B.

fŐSZEREPBEN A GYEREKEK
A Nestlé Hungária Kft. szerencsi gyára hagyományteremtő céllal rendezett
családi napot az üzem területén, ahová a dolgozókat és hozzátartozóikat
várták május 25-én. A rendezvény azért jött létre, hogy a családtagok is
betekintést nyerjenek a cégnél folyó munkába. Az eseményt Hélene Kovalevsky a szerencsi gyár igazgatója nyitotta meg, és mondott köszönetet
az alkalmazottak áldozatos munkájáért, ami nélkül nem lehetne ilyen sikeres a vállalat. Ezt követően Nyiri Tibor polgármester is szólt a megjelentekhez, aki az esemény közösségépítő erejéről szólt. – Emberi kapcsolatok, fejlődés, jövőkép. Röviden így foglalnám össze azt, amit ez a gyár
jelent Szerencs számára – mondta a városvezető. Az egész napos programon a résztvevők többek között üzemlátogatáson vehettek részt, valamint az itt előállított termékekből kaptak kóstolót. A délután folyamán
a Rákóczi-vár belső udvarára várták a szerencsi gyerekeket a városi gyereknapra, ahol szórakoztató programokkal kedveskedtek a kicsiknek és
nagyoknak egyaránt. Óriás csúszda és ugráló vár, valamint körhinta és kisvasút is önfeledt kikapcsolódást nyújtott az érdeklődőknek. A színpadon
a Bohóc show-t követően a
Diri Dongó együttes énekeltette meg a legfiatalabb korosztály tagjait és az óvodások műsora szórakoztatta a
közönséget. A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár munkatársai kézműves
foglalkozásokat tartottak,
ezen kívül egy mini cukrászműhelyben is kipróbálhatták
süteménykészítő tudásukat
a gyerekek.
V. E. A.
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PÜNKÖSDI GONDOLATOK
Kocsis Sándor,
római katolikus plébános:

Vegyétek a Szentlelket!
Kedves Testvérek! Az Úr Jézus
Vigasztalónak
nevezi a Szentlelket. Mivel is
vigasztal meg
minket a Szentlélek? Elsősorban azzal,
hogy feltárja előttünk Isten belső életét. Tulajdonképpen Pünkösd napján tudták meg az
apostolok a fönséges örömhírt, hogy Isten közösség, Atya, Fiú és Szentlélek közössége. Hiszen csak a Szentlélek működése nyomán ismerték fel a názáreti Jézusban az Isten megtestesült Fiát és egyben azt a kapcsolatot,
amely az örökkévaló Isten és a názáreti Jézus
között van. Ezt tehát az a Szentlélek nyilatkoztatta ki nekik, akit Jézus megígért, akit elküldött maga helyett, és akiről azt mondotta:
„Jobb nektek, hogy elmegyek, mert ha el nem
megyek, a Vigasztaló nem jön el hozzátok.”Fiatalok kérték tőlem, hogy írjak nekik valamit
a Szentháromságról. Ezt a provokatív címet
adtam a cikkemnek: „Ha Isten nem lenne
Szentháromság, nem találnám értelmesnek az
életet”. Ha ugyanis Isten csak egy személy lenne, nem állíthatná Szent János azt, hogy: „Isten a Szeretet”. Képzeljünk el egy örökkévalót
egyedül, egy egyszemélyes, magányos öröklétet! A Szentháromság misztériuma, amely először Pünkösd napján tárul fel az emberi értelem előtt, a legmélyebben érinti hétköznapjainkat, hiszen ha Isten nem lenne Szentháromság, akkor nem lenne szerelem, nem lenne barátság, nem lenne szülői és gyermeki szeretet
sem. Isten a maga képére teremtette az embert és őrült vonzalmakat oltott a szívébe, nehogy egyedül próbálkozzék boldog lenni, mert
a boldogság forrása a Szentháromság, Isten
boldogsága. A mennyország semmi más, mint
szeretet, szeretetközösség. Ha Isten nem lenne
Szentháromság, akkor a világ vigasztalan, félelmetes, jeges mindenség, az ember pedig
egyfajta gép lenne. Ma megnyilvánult előttünk, hogy Isten közösség.

Balázs Pál,
református lelkipásztor:

Azokat a természeti
erőket, melyeket
nem lehet méterrúddal, súlylyal, literrel megmérni, mert láthatatlanok, hatássukkal próbáljuk mérni. Például a
villanyáram erejét lehet
világító, gépeket meghajtó hatásából megállapítani. A szél erősségét a szélerőmű lapátjainak elfordításából. Isten Szentlelkének megszámlálhatatlan hatása van világunkban, az
emberi életekben. A keresztyénség egész története tulajdonképpen a Szentlélek munkájának a története. Csak néhányat ezek közül:
A Szentlélek vígasztal. A bánatosnak, gyászolónak van szüksége vigasztalásra. Aki elveszített valakit vagy valamit. Mégis vigasztalódni
minden ember szeretne, és különböző módon
keresi is azt. Az igazi vigasztalást a Szentlélek,
a Vigasztaló adja. Valaki egyszer azt mondta,
hogy a Lélek vigasztalása éppen olyan, mint:
a hajnali harmat-hullás, magát a harmatot
nem lehet látni, csak amikor már ott csillog a
fán, füvön, virágokon.
A Szentlélek bölcs tanítónk. Mindenre megtanít. Tanulásra mindenkinek szüksége van. Ám
vannak dolgok, amiket csak az iskola padjaiban nem lehet megtanulni. A Jézus iskolájában
a főtantárgyak ezek: szelídség, alázatosság,
megelégedés. Ez utóbbit Pál apostolnak is meg
kellett tanulnia. A tanítványok is pünkösd után
értették (tanulták) meg Jézus áldozatát, a feltámadást és a maguk küldetését.
A lélek emlékeztet. Csodálatos ajándéka Istennek az emlékezés. Arra tudunk emlékezni, amit
átéltünk, láttunk, hallottunk. A zsidó népnek
is állandóan emlékezni kellett az egyiptomi
szabadulásra, pusztai vándorlásra, honfoglalásra. A tanítványoknak számos szorult helyzetben eszükbe juttatta a Szentlélek azokat az
Igéket, melyekre éppen akkor szükségük volt.
Nevezetes eseményekre, szavakra, szeretteinkre sokáig visszaemlékezünk. Hogyne emlékeztek volna a tanítványok Jézus szavaira, cso-

dáira? Bíztat bennünket Jézus, hogy kérjük a
Szentlelket, hogy munkálkodjon bennünk és
általunk.
Kívánom minden Kedves Testvér számára a
pünkösdi ünnepen, de még inkább a hétköznapokra nézve Isten Szentlelkének erejét: vigasztalását a szomorú szívűeknek; tanítását a
szelídségre, alázatosságra, megelégedésre;
emlékeztetését Jézus szavaira, tetteire.

Csejoszki Szabolcs,
görög katolikus parókus:

„Isten ugyanis Lélek,
ezért akik őt imádják, lélekben és
igazságban kell
imádniuk.”
Húsvét
után
negyven nappal
mennybemenetel ünnepén a feltámadt Krisztus beszél
tanítványainak az életadó Lélek eljöveteléről.
A tanítványok pünkösd ünnepén hitükben
megerősödve apostoli küldetésüket világosan
megértve elindulnak, hogy elvigyék a világ
minden pontjára az evangélium örömét. Az
Istent kereső ember számára ma sem más a
lehetőség, ma sem más a feladat.
Szent Pál a Rómaiakhoz írt levelében így fogalmaz:”A világ sóvárogva várja Isten fiainak
megnyilvánulását.” Vágyunk arra, hogy részesei lehessünk a szeretet Istenétől kapott ajándékoknak. A figyelem ajándéka, amivel megajándékozhatjuk a mellettünk állókat. Osztozni mások örömében és fájdalmában, ahogy
Jézus is teszi, amikor beszélgetésbe kezd az
Őt keresőkkel. Érdeklődve fordulni a másik
ember iránt evangéliumi feladatunk, kifejezve
ezzel azt, hogy fontosnak, értékesnek ismerjük el őt.
Az igazság ajándéka, amire olyan nagy szükség van a világban. Kifejezni az evangéliumi
értékek védelmét, elsőségét. Az emberhez
méltó élet védelme, az egymás iránti tisztelet,
a család és a házasság értékének védelme a
Lélek által megújított ember feladata.
A közösség ajándéka, amely az apostoli időktől kezdve a pünkösdi ünneplés középpontjában áll. Egyházunk feje és vezetője a Szentháromság, egyházunk tagjai mi magunk vagyunk. Így az egyházhoz való tartozás elsősorban ajándék, hiszen a szeretet Istenének
ajándékait kapjuk, azonban felelősség is hiszen saját életünkben és közösségeinkben kell
tanúságot tenni a Szentháromságról. Pünkösd
ünnepén hitünkben megerősödést és lelki
megújulást kívánok!
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hATÁRON TúLRÓL ÉRKEZTEK DIÁKOK
A Határtalanul program keretében 20 diák és pedagógus látogatott Szerencsre az erdélyi Szentegyházáról néhány hete. A vendégek ötödik alkalommal voltak a városunkban és mindig szívesen térnek vissza hoz-

zánk. Az összetartozás
jelképeként egy kopjafával ajándékozták
meg a Szerencsi Szakképző Iskolát, melyet
ünnepélyes keretek között adtak át április 30án az intézmény udvarán. Az eseményen Kovács Julianna az iskola
igazgatója mondott
köszönetet a határon
túli vendégeknek és
hangsúlyozta, hogy
példaértékű az a hazaszeretet és összefogás,
ami őket jellemzi.
V. E. A.

KÁRPÁT-MEDENCEI
TEhETSÉGKUTATÓN
A RÁKÓCZISOK

TEhETSÉGES
RAJZOSOK
A BOLYAIBAN

A X. Dunán innen, Tiszán túl' Kárpát-medencei tehetségkutató versenyen
vettek részt a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola diákjai. Eredmények: kiemelt arany minősítést kapott népmese és szóló néptánc kategóriában Stomp Bence, így
továbbjutott az országos
döntőbe, valamint a Hajnali
Néptáncegyüttes. Az Iglice
Néptáncegyüttes bronz minősítésben részesült.
Az iskola 6. osztáyos tanulója, Maier Cseperke népdal
kategóriában a Sulyom
Énekegyüttessel és népzene kategóriában egyaránt
kiemelt arany minősítéssel
képviseli a megyét a Kárpát-medencei döntőn.
Forrás: Rákóczi iskola

A Bolyai János Katolikus Általános Iskolából öt tanuló jutott be a közelmúltban megtartott regionális rajzversenyről a megyei fordulóba. Dékány
Júlia, Dékány Maja, Sashalmi Vanda, Lakatos Lívia és Szendrei Viktória.
A Miskolci Pedagógiai Oktatási Központ május 25-én bonyolította le a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rajzverseny megyei döntőjét, a Balázs
Győző Református Gimnáziumban. Az utolsó megmérettetésre 108 tanuló érkezett 37 településről, 40 felkészítő tanár segítő munkája révén.
Az alkotásokat most is a helyszínen kellett elkészíteni két és fél óra alatt.
Sashalmi Vanda 8. a osztályos tanuló harmadik helyezést ért el csendélet
grafikai megoldással kategóriában, Dékány Júlia 8. a osztályos diák dicséretben részesült csendélet színes megoldással kategóriában. Minden
résztvevő diák elismerő emléklappal tért haza. Felkészítő pedagógus:
Matuscsák Sándorné.
Forrás: Bolyai iskola

SZERENCSI

OKTATÁS

hírek

9

KITÜNTETÉS A PEDAGÓGUSOKNAK
A Szerencsi Tankerületi Központ szervezésében
pedagógusnapi ünnepséget tartottak május 30án délután a Rákóczi-vár színháztermében. Az
eseményt Szabó Árpád, a tankerület vezetője
nyitotta meg, aki megköszönte a pedagógusok
magas színvonalú szakmai munkáját, majd Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke
mondott beszédet. Ezt követően Koncz Ferenc
és Hörcsik Richárd országgyűlési képviselők is
köszöntötték a megjelent oktatókat. Az ünnepség keretében adták át a Zemlényi Zoltán Pedagógus Intézményvezetői Díjat azoknak az intézményvezetőknek, akik pedagógus kollégáik

mellett kimagasló szakmai tehetséggondozói
munkát végeznek és elhivatottságuk példaértékű. Emellett elismerésben részesítették a jövő
nemzedékéért végzett áldozatos nevelő-oktató
munkát végző pedagógusokat, valamint Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntették ki
azokat, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek oktatása, nevelése érdekében tevékenykedtek. A rendezvényen műsort adott a Szerencsi Tankerületi Központ Művészeti csoportja.
Az est háziasszonya Bényi Ildikó volt.
M. B.

SOKOLDALú BOLYAISOK

ZENEI VETÉLKEDŐ

A tenki Szent Imre Katolikus Általános Iskola „Ne félj, csak higgy!” címmel
háromfordulós, komplex művészeti versenyt hirdetett meg, amely során
az Egri Főegyházmegye területén lévő általános iskolák diákjai mérték
össze tehetségüket. Az első forduló az adventre épült: volt benne szövegértési feladatlap, karácsonyi témájú versírás és ehhez kapcsolódó illusztráció, adventi kalendárium készítése. A második forduló a nagyböjt ünnepkörét dolgozta fel. Filmet kellett forgatni egy húsvéti népszokásról, hímes tojást készítettek, és zenei kvízt töltöttek ki a versenyzők. A döntőbe
a legjobb hat csapatot hívták be, melyre május 17-én került sor. Egy jelenet
előadása volt a feladat, amely bármelyik családi ünnepről szólhatott. Az
elméleti részben egy feladatlapot oldottak meg a versenyzők a pünkösddel kapcsolatosan, majd egyházi éneket és népdalt kellett előadni. Ezen
kívül rajz tehetségüket is megmutathatták. A Bolyai iskola csapata az előkelő negyedik helyezést érte el. A csapat tagjai: Dékány Maja, Hajdu Lara,
Koscsó Dániel és Szabó Eszter.
Forrás: Bolyai iskola
A Nagy korok – Nagy mesterek – Nagy műfajok – Nagy művek elnevezésű, négy fordulóból álló sorozat első vetélkedőjére került sor május 20án a zeneiskolában. Létrehozója és játékvezetője, Varga Károly az ország
különböző zeneiskoláiból választotta ki és hívta meg a résztvevő intézményeket. A mostani verseny témája a reneszánsz és a barokk zene volt.
Húsz növendék vett részt a játékban, négy csapatba rendeződve. A kérdésekre írásban válaszoltak a gyerekek, a megadott idő alatt. A nyertes
csapat tagjai: Stefán Luca, Drizner Eszter, Krappai Lea, Ignácz Hanna és
Fábián Léna. Az iskola teljesítményének minősítése: arany fokozat cum
laude. A verseny következő fordulója várhatóan szeptember végén lesz.
Forrás: Rákóczi iskola
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ÁPOLJÁK A TESTVÉRVÁROSI KAPCSOLATOKAT
A horvátországi Zágráb városába látogatott egy szerencsi
delegáció május elején.
A Zágrábi Magyar Intézetben megtartott eseményen mindenki meggyőződhetett arról, hogy az olíva és a csokoládé összeillik. A festői dalmáciai
Podgora példaértékű kapcsolatot ápol a Hegyalja régió kapujával, Szerencs városával. Május 9-én ezt az aktív testvérvárosi kapcsolatot mutatták be egy magyar és dalmát kulturális és gasztronómiai est keretében. Az eseményt szimbolikusan Európa napján tartották, hiszen a megértés és az együttműködés olyan európai értékek, amelyeket e két város
polgárai mindennapjaikban is megvalósítanak.
Az eseményen részt vett és beszédet mondott Nyiri Tibor polgármester,

aki bemutatta Szerencs történelmét, nevezetességeit, a Bonbon Kft. termékeit és a magyar-horvát kapcsolódási pontokat. Kiemelte, hogy a városok polgárai azok, akik miatt ilyen értékes, és mindkét fél számára gyümölcsöző, élményeket nyújtó, aktív testvérvárosi kapcsolatot ápolnak
Podgorával. Megköszönte a Zágrábi Magyar Intézetnek, hogy tartalmas
programot szerveztek, és egy múlt század eleji zágrábi képeslapokból
álló tablót adott át Milan Bandicnak, Zágráb polgármesterének. A képeslapokat a szerencsi Zempléni Múzeum képeslapgyűjteményéből válogatták.
A nap folyamán a két város kapcsolatáról fotókiállítást mutattak be, majd
a zenei programban fellépett a dalmát Larus acapella kórus, a szerencsi
Ciráda zenekar és a Hajnal Néptáncegyüttes.

RÁKÓCZI EMLÉKfUTÁS
Köröm településen úgy tartják, hogy azt az országgyűlést, amelyet II. Rákóczi
Ferenc fejedelem Ónodra hívott össze 1707-ben, végül a sajókörömi fennsíkon
tartották meg, ugyanis a Sajó áradása miatt a küldöttek nem tudtak eljutni Ónod
várába.

ISMÉT
TALÁLKOZTAK A
KÖNYVBARÁTOK

Ez adott alapot a XXI.
Körömi Rákóczi Fesztiválnak is, amelyet öszszekötöttek egy Rákóczi Emlékfutásra keresztelt sportprogrammal. Az útvonal egy kisebb maratoni távnak
felel meg, a rajt Köröm
település, a cél a 30,5
km-re található szerencsi Rákóczi-vár – hiszen II. Rákóczi Ferenc is Szerencsről indult az
országgyűlésre Bekecs, Taktaharkány és Tiszalúc érintésével.
Fentieket szem előtt tartva az öt település vezetése tavaly döntött úgy, hogy megszervezik
az emlékfutást meghatározott távolságokon
belüli váltással.
A futóknak dr. Egeli Zsolt alpolgármester és Vitéz Tóth Tibor körömi polgármester adta át az
elismeréseket Szerencsen.
SfL

Május 31-én tartották meg a Könyvbarátok
klubjának következő találkozóját. A megjelentek
megosztották legutóbbi könyvélményeiket,
majd Kazsik Marianna könyvtáros ismertette a
Városi Könyvtár újabb köteteit. Továbbra is várják azokat, akik kedvelik az olvasást és szeretnének néhány órát tartalmasan eltölteni egy kellemes környezetben a Könyvbarátok klubjában.

PORTRÉ
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„MI CSAK TESSZÜK A DOLGUNKAT
ÉS SEGíTÜNK, hA TUDUNK”
Gaál Mihály köztiszteletben álló helyi vállalkozó, aki a Szerencs Város Napja alkalmából rendezett ünnepségen Szerencs Város Közszolgálatáért kitüntetést vehetett át. Aktív közéleti ember, aki évtizedek óta kiveszi részét
a város közösségi munkájából. Anyagilag és erkölcsileg is segíti a közoktatási intézmények munkáját, támogatta a Hegyaljai Alkotók Társulását,
részt vállalt antológiák kiadásában, szponzorálásában. Évtizedek óta segíti
az SZVSE működését. Támogatója volt az Árpád-hegyen a fenyőültetésnek,
részt vállalt a Munkás Szent József templom építésében. A Hegyközség alelnöke.
Munkája túlmutat a város határain, hiszen
rendszeresen segíti a környező települések közösségi életét, támogatja a miskolci Egy Esély
civil szervezetet valamint a Megyei Kórház
Gyermek Egészségügyi Központban lélegeztető gép vásárlását.
– 1958-ban születtem Sárospatakon. Gyerekkoromat Sárospatak-Bálványoson töltöttem
szerény anyagi körülmények között, de nagy
békességben és szeretetben szüleimmel és
testvéreimmel, Ernővel és Katalinnal. Ma már
mindannyian köztiszteletben álló szerencsi lakosok, akikkel azóta is nagyon szoros, mindennapos a testvéri kapcsolat.
A sárospataki II. Rákóczi Ferenc Gimnázium elvégzése után – mivel nem vettek fel az orvostudományi egyetem fogorvos szakára – Kazincbarcikán az akkori Borsodi Vegyi Kombinátban kezdtem dolgozni. A munka mellett tanultam és vegyésztechnikusi oklevelet szereztem. Itt ismerkedtem meg a feleségemmel és
1981-ben költözünk Szerencsre. Munkahelyem

a Szerencsi Cukorgyár lett majd a KISZ Járási
Bizottságán dolgoztam. Közben a Pannon Agrártudományi Egyetemen általános agrármérnök diplomát szereztem. 1989-ben indítottuk
az első vállalkozásunkat Szerencsen, majd később Miskolcon és Kazincbarcikán is nyitottunk üzletet. Életem során sok mindennel foglalkoztam –szerencsejáték-szervezés, kereskedelem – de a mezőgazdaságtól soha nem szakadtam el. Ma a fő mezőgazdasági területem
a szőlőtermesztés némi borászkodással. Tizenöt évvel ezelőtt fogalmazódott meg a gondolat Varkoly István és Kelemen János barátaim
kezdeményezésével, hogy szorosabbra kellene
fűzni a környék borászai között a kapcsolatot.
Így alapítottuk meg a Szerencsi Borbarátok
Körét. Ez egy olyan informális társaság, akik
évente egy-két alkalommal összeülünk és tapasztalatokat cserélünk. Egy idő után igényünk volt arra, hogy megmutassuk a termékeinket, ezért megszerveztük a Szerencsi Pálinka és Bormustrát a városnapi programok keretében. Idén már tizennegyedik alkalommal
rendeztük meg ezt az eseményt. Ezen a megmérettetésen mindenki megmutathatja az általa előállított nedűt. A legjobbnak ítélt borok
illetve pálinkák készítői elismerésben részesülnek. Ez a mustra is arra sarkallja a termelőket,
hogy minél magasabb minőségű italokat állítsanak elő.
Immár közel negyven éve élek Szerencsen.
Szeretem ezt a várost, nagyon szép és rendezett. Külön éke a településnek a vár és a várkert, ahol a történelmi köveken lépkedünk. Ha
vendégeim jönnek, büszkén mutatom meg értékeinket és mesélek a városunk jelenéről és
múltjáról.
Amire azonban a legbüszkébb vagyok a családom, a három gyermekem és a két unokám.
Ők is besegítenek a családi vállalkozásba, de
ezen felül mindenki megtalálta a saját számítását és megállják a helyüket az életben, ami
nagy öröm számomra.
V. E. A.
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KÖZÉRDEKŰ

ANYAKÖNYVI híREK 2019. ÁPRILIS-MÁJUS
Házasságot kötöttek: Nagy Zsuzsanna – Illés Attila, Planéta Barbara – Gerhardt Dávid, Szemán Johanna – Mikó János, Sóvári Fanni – Kiss Péter, Simka Orsolya – Hegedűs Gábor, Ducsai
Tímea – Gombár Zoltán, Bancsók Renáta – Szendrei Viktor, Jakabos Izabella – Papp Zoltán,
Magyar Fruzsina – Jakab Ferenc Gábor, Dubóczi Krisztina – Restás Göndör Richárd, Palviscsák
Réka – Mihalik Ádám, Toplenszki Szandra – Csesznyik Gergő, Tassi Dalma – Molnár Ádám,
Kutas Mónika – Haupt Attila.
Születtek: Bajusz Diána Klaudia, Semsey Bíborka, Krajnyák Bence, Pálmai Patrik Áron, Szekeres
Boldizsár, Földi Veronika, Farkas Flórián.
Elhunytak: Sami Istvánné sz. Horváth Éva (72 év), Török Béláné sz. Szoboszlai Ágnes (80 év),
Erdős Gábor (65 év), Pacsmag Béla (87 év), Nagy Miklós (75 év), Tóth-Dankó József János (81
év), Lénárt Ferencné sz. Huszti Mária (92 év), Gergely Sándorné sz. Ulmann Erzsébet (78 év), Kisvárdai Gyuláné sz. Orgona Erzsébet (85 év), Varga Elemér András (75 év), Gintner Jánosné sz.
Müller Anna (83 év), Sándor Tibor (70 év), Fejes Ferencné sz. Tar Margit (54), Tarr János (79),
Hajdu Józsefné sz. Nagy Ilona (87), Csordás Istvánné sz. Harkály Erika Mária (63), Dr. Kulcsár Gyuláné sz. Holló Irén (83), Mészáros Ferencné sz. Revák Ilona (78), Hatvani Béláné sz. Kiss Jolán (85),
Földi Ferencné sz. Bodnár Anna (78), Répási Ferenc (63), Szabó János (82), Farkas András (74),
Tóth Béla (77), Verba Jánosné sz. Gyugyánszki Mária (69), Galvács Vince (85), Musinszki Ede (88),
Szőke Barna (81), Kardos Dezsőné sz. Kristóf Margit (89), Sviatkovsky Józsefné sz. Benke Magdolna (89), Bodó Ferencné sz. Kis Piroska (81), Török Lászlóné sz. Koleszár Piroska) (98).

NEM VÁLTOZIK A
hULLADÉKSZÁLLíTÁS
RENDJE PÜNKÖSDKOR
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatja a lakosságot, hogy
2019. június 10-én, pünkösd hétfőjén a hulladékszállítás rendje
nem változik.
Kérik, hogy a hulladékgyűjtő
edényeket a szállítás napján
reggel 6 órára helyezzék ki otthonuk elé.
2019. június 10-én (hétfőn) az
ügyfélszolgálati irodák és a hulladékudvarok ZÁRVA tartanak.

KÖZÉRDEKŰ
KÖ ZÉRD EKŰ INFORMÁCIÓK
IN FORMÁCIÓK
SzerencSi
PolgármeSteri Hivatal

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

B-a-z megyei KormányHivatal
SzerencSi JáráSi Hivatal

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

SzerencSi JáráSi Hivatal, KormányaBlaK

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

SzerencSi JáráSi FöldHivatal

Cím: 3900 Szerencs, Kossuth tér 8. Tel.: (47) 561-172, (47) 362-817. Ügyfélfogadási rend: hétfő: 8–11.30 óráig és 13–15 óráig, kedd: 8–11.30 óráig,
szerda: 8–11.30 óráig és 13–15 óráig, csütörtök: 8–11.30 óráig.

HáziorvoSi rendelőK

I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Rohály Judit háziorvos, főorvos.
Cím: 3900 Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő
12–16 óráig, kedd–péntek: 8–12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Móré László háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda: 14–17 óráig (Ondon 9–12 óráig), csütörtök–
péntek: 8–12 óráig.

III. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Sütő Szilveszter háziorvos, főorvos, szakfelügyelő főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út
51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens), (47) 560-016 (főorvos). Rendelési
idő: hétfő–szerda: 8–12 óráig, csütörtök 13–16 óráig, péntek: 8–12
óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Spak László háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hétfő: 8–
12 óráig, kedd: 12–16 óráig, szerda–péntek: 8–12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál Tamás háziorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–
kedd: 8–12 óráig, szerda–péntek: 13–16 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: Rendel: Dr. Bobkó Géza házi
gyermekorvos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361547. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig, kedd: 13–16 óráig (tanácsadás: 10–
12 óráig), szerda 9–12 óráig, csütörtök: 13–16 óráig, péntek 9–12 óráig.
Gyermekszakrendelés a rendelési időben. Szerencs, Ondi út 12. alatt hétfő–péntek: 17–18 óráig.

orvoSi ügyelet

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat:
(47) 362-255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, szabadnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

ügyeleteS gyógySzertáraK

Június 3-9.: Tesco Gyógyszertár, június 10-16.: Centrum Gyógyszertár, június 17-23.: Oroszlán Patika, június 24-30.: Alba Gyógyszertár.
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A hÉT GYÓGYNÖVÉNYE: A MÁRIATÖVIS
A máriatövist már az
ókori botanikusok és orvosok említik. Nevét
alighanem a levél tejfehér mintázata miatt kaphatta, amely a legenda
szerint Szűz Mária tejétől
származik. Hosszú ideig tüdő- és
mellhártyagyulladásban, vízhajtónak és tejszaporítónak tartották. Általában a növény érett
magját hasznosítják, de szárított formában a
föld feletti leveles hajtásrésze is felhasználható. A nyári hónapokban gyűjthető. Gyógyászati célra a növény érett magját hasznosítják, de
a föld feletti leveles hajtásrésze-szárított formában-szintén alkalmazható. A növény fő hatóanyaga a szilimarin, emellett flavonoidokat,
szteroidokat is tartalmaz. A szilimarin májvédő
hatású. Különféle készítményekben alkalmaz-

zák gyógyszerek, ipari mérgek, vagy gombamérgezés okozta májkárosodás kezelésére, illetve megelőzésére, valamint krónikus májgyulladás és májzsugorodás esetén. Régóta ismerik görcsoldó és epeműködést serkentő hatását is. A szilimarin és vegyületei antioxidánsként is szerepet játszanak, mivel szabadgyökfogóként védik a májat. Bár a gyógynövényekkel foglalkozó könyvek ismertetik a máriatö-

vis-tea használatát, ilyen töménységben csak
emésztést segítő hatása érvényesülhet,
ugyanis a hatóanyag rosszul oldódik vízben.
Ha májvédő-és májregeneráló hatását szeretnénk kihasználni, csak a nagy adag szilimarint
tartalmazó olajok és kapszulák bizonyulhatnak
hatásosnak.
Vitelki László,
Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: Az egyiptomiak a nátha és hörghurut kezelésére használták a pemetefüvet. A beküldők közül Szaniszlóné Tóth Ágnes, 3900 Szerencs, Kölcsey F. út 7. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Melyik időszakban célszerű a máriatövist gyűjteni? Megfejtéseiket június 21ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház
recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

BúCSúZIK A GYERE® PROGRAM
SZERENCSTŐL

Tavaly véget ért Szerencsen a hároméves GYERE® – Gyermekek Egészsége Program, amely
főként a kiegyensúlyozott táplálkozással és a
rendszeres mozgás jelentőségével ismertette
meg a településen élő lakosságot, elsősorban
közel 2200 gyermeket, ovisoktól a középiskolásokig. Az idei tanévben a projekt részeként, a
pedagógusok közreműködésével, a Nestlé az
Egészségesebb Gyerekekért program támogatásával a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában és a Rákóczi Zsigmond Református Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában fenntartó
jelleggel tovább folytatódtak a foglalkozások,
ahol a diákoknak alkalmuk volt elmélyíteni és
új ismeretekkel kiegészíteni az előző három évben megszerzett tudást. A gyermekkori túlsúly
és elhízás visszaszorítását célzó program szakmai vezetője, a Magyar Dietetikusok Országos
Szövetsége (MDOSZ) búcsúzóul egy pályázattal
arra szerette volna ösztönözni a diákokat, hogy
a gyakorlatba is ültessék át az egészséges táp-

lálkozásról kapott elméleti tudásukat. A gyerekeknek arra kellett ötleteket bemutatniuk, hogy
a GYERE® Program fenntartó éve alatt leadott
hat témakört a mindennapok szintjén hogyan
lehet jól alkalmazni. Számos kreatív és valóban
egyszerűen megvalósítható javaslattal álltak elő
az osztályok. Voltak, akik közösen indultak bevásárolni a közeli élelmiszerboltba, és a tanultak
értelmében alaposan megnézték az élelmiszerek címkéjén feltüntetett információkat, hogy
tudatosan választhassanak a termékek közül.
Jó ötlet volt a szülőket meghívni az osztálykirándulásra, ahol egy közös főzés keretében lehetett számot adni a tanultakról, de hasznosnak bizonyult az is, ha a nagyszülőknek segítettek a veteményesben, vagy megkérték őket,
hogy amikor látogatóba mennek hozzájuk, akkor a hagyományosan készült édességek helyett
apró változtatásokkal inkább egészségesebb
nassolni valókkal várják az unokákat. A szakmai
szervezet nagy sikernek könyvelte el, hogy az
elkészített és a pedagógusok részére továbbított anyagok egyes részei még a matematika és
nyelvtanórák tananyagába is bekerültek. Nem
volt könnyű dolga tehát az Értékelő Bizottságnak az eredményhirdetésnél, amelyen végül a
Bolyai Általános Iskolából a 7.b-sek lettek a pályázat nyertesei, a második helyet a 3.c, a harmadikat pedig a 3.a szerezte meg. Ebből az iskolából a 2.b osztályt külön is jutalmazták. A
Rákóczi Zsigmond Két Tannyelvű iskolából pedig a 3.a-sok lettek az első helyezettek.
Az MDOSZ és szakemberei a tanév végén elköszönnek Szerencstől remélve, hogy az átadott

tudással nem csak a gyerekek, hanem közvetve
a családok táplálkozási szokásait is sikerült pozitív irányba megváltoztatni. Szintén a tanév végén az MDOSZ által szervezett rendezvényen
szeretnék megköszönni a városnak és a városvezetésének, hogy befogadta a GYERE® Programot, amelynek sikeréhez a fenntartó évben
a tananyagokat összeállító dietetikusokon kívül
nagyban hozzájárultak az órákat tartó pedagógusok is. A 2018-2019-es tanévben a két iskolában összesen 32 osztály közel 720 gyermeke
és 32 osztályfőnöke dolgozott együtt a táplálkozástudományi szakemberekkel.
Köszönet illeti nem csak a tanárokat, hanem a
szerencsi gyereket is, akik az utóbbi egy évben
is nyitottak voltak a táplálkozástudománnyal
összefüggő, új ismeretek befogadására.
Ősztől a szakmai szervezet további hat kidolgozott témát ad át a pedagógusoknak, amelyekkel
tovább bővíthetik a gyermekek ismereteit.
– A program keretében végzett tápláltsági állapotfelméréseink visszaigazolták, hogy a szerencsi helyzet megfelel az országosnak, amely európai, sőt világviszonylatban sem mondható jónak. Ezen szerettünk volna az elmúlt három
plusz egy évben változtatni. A tudásszint-felmérés egyértelműen igazolta, hogy az általunk átadott ismeretek beépültek a gyerekek és remélhetőleg rajtuk keresztül a családok életébe is. Bízom benne, hogy a gyerekek később, az önálló,
felnőtt életük során is alkalmazni fogják azokat
a helyes táplálkozási elveket, amelyeket megtanultak – összegezte a GYERE® Program legfőbb
hozadékát Kubányi Jolán, az MDOSZ elnöke.
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KRÓNIKA

CSALÁDI NAPOT TARTOTT A fÉRfIKAR
Évadzáró családi napot tartottak a Szerencsi Férfikar tagjai június 1-jén. A jó hangulatú, főzéssel egybekötött közös délutánt már a
korábbi években is megrendezték, és ezzel a kórus tagjai szeretnének hagyományt teremteni.

50 ÉVE
ÉRETTSÉGIZTEK

ISMÉT ALZhEIMER
CAfE SZERENCSEN
A szerencsi Alzheimer Cafe soron következő összejövetelét június 3-án
tartották a Sörház Étteremben. Az
eseményen Dr. Gere József, háziorvos
tartott gondolatébresztőt: Ki mondja/mondhatja ki a demencia diagnózisát címmel. Ezt követően bemutatták
a Gyerekszemmel öreg-szem című
rajzpályázatra beérkező munkákat. A
felhívásra közel 100 pályamű érkezett
négy általános iskolából. A gyerekek
előre meghatározott témában alkottak: azt kellett megjeleníteniük, hogy
ők hogyan látják az idősebb korosztály tagjait. A legjobbnak ítélt rajzok
készítői jutalomban részesültek.

Az 1969-ben végzett 4. C. osztály tagjai találkoztak június 1-jén a Bocskai
István Katolikus Gimnáziumban. Ez volt az első évfolyam, akik ebből az új
gimnáziumi épületből ballagtak el 50 évvel ezelőtt és több egykori diák is
részt vett az új épület kialakításában. Roskovenszki Tamás tanár úr osztályába 32-en jártak, a mostani találkozón 16-an vettek részt. Az évfolyamra
három osztály járt, múlt szombaton a latin tagozatosok gyűltek össze.
A latin mellett 5+1-es képzésben tanultak: a lányok szabás-és varrásképzésben a fiúk autószerelés órákon is részt vettek. Az egykori diákok ötévente mindig megtartják ezeket a találkozókat, de év közben is igyekeznek
összefutni. Az öregdiákok bementek egykori osztálytermükbe és mindenki
elfoglalta a helyét a padsorok között. Rendhagyó osztályfőnöki órán nosztalgiáztak és beszámoltak életük alakulásáról. Ezt követően az elhunyt osztálytársakról emlékeztek meg a szerencsi temetőben, majd a találkozó fehér asztalnál folytatódott.
M. B.

HIRDETÉS

SZERENCSI

Lakossági

tés
apróhirde
MUNKA

A K-Vill Energy Kft. villanyszerelőket keres országos munkavégzésre. Szállás, utazás térített, versenyképes jövedelem. Érdeklődni: 0652/476-479. (9, 10)

INGATLAN

Szerencsen a Kárpát utcában gáz központi fűtéses családi ház eladó. Érd.:
0620/271-8758. (9, 10)
Bekecs, Igazság út 1. alatti szintes, összkomfortos családi ház 936 m2 telken eladó. Irányár: 12 M Ft. Érd.: 0620/474-1080,
8-18 óra között. (9, 10)
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Szerencsen vagy a közelben keresek
használaton kívüli garázst. Autó tárolására kibérelném hosszú távra. Udvari, vagy
garázssori is érdekel. Érd.: 0620/4455654,
16 és 20 óra között.
Szerencs, Rákóczi út 135. alatti társasház
1. emeletén 148 m2-es 3 és fél szobás összkomfortos lakás bútorozottan, plusz 4655
m2 telek (2 garázs, gyümölcsös, fúrt kút)
áron alul eladó. Érd.: 0620/599-4266. (10, 11)
Szerencsen a Kárpát utcában gáz-központi fűtéses családi házamat eladnám
vagy elcserélném társasházra vagy bekecsi házra. Érd.: 0620/271-8758. (10, 11)

VEGYES

Szieszta kályha+palack és működőképes
antik Singer varrógép eladó. Érd.:
0647/365-388. (9, 10)
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ASZTALITENISZ: A MÁSODIK hELYEN
VÉGEZTEK A SZERENCSIEK

Május 19-én játszotta a szerencsi asztalitenisz szakosztály az idény utolsó
meccseit, amelyeken nagyon szép eredmények születtek.
Az NB II-es csapatunk nagyarányú győzelmet aratott a debreceni Teva
gárdája ellen, ugyanis 14-4 arányban diadalmaskodtak a szerencsiek. Ezzel az eredménnyel sikerült a tabella 2. helyén végezniük. Lehoczki Gábor
és Stadler Tamás 4-4, míg Korály Tibor és Macsuga József 2-2 győzelemmel járult hozzá a sikerhez. Mindkét páros mérkőzést megnyerték a játékosaink.
Az NB III-as csapatunk Eger gárdájával 9-9-es döntetlent játszott. Itt is a
2. hely megtartása volt a cél, amely ettől az eredménytől függetlenül már

MÁSODIKOK LETTEK
A RÖPLABDÁS LÁNYOK

a tiszaújvárosi meccs után eldőlt, így tehát a csapat a 2. helyet szerezte
meg a bajnokságban. Li Hongyang 4, Köllő Ábel 3 meccset nyert, és
mindkét páros mérkőzést sikerült megnyernie a csapatunknak.
Május 11-én rendezték
meg a MEAFC kupát Miskolcon, ahol a szerencsi
sportolók nagyon szépen
helytálltak. A II. osztályú
egyéni versenyen Stadler
Tamás, a III. osztályú versenyen pedig Filácz Attila
végzett a 3. helyen. Az ifjúságiak
mezőnyében
Nagy Bence 2. helyezett
lett, ami igen szép eredmény – adott tájékoztatást Köllő András szakosztályvezető.

BRONZÉREM
A DIÁKOLIMPIÁN

Nyíregyházán szerepeltek a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola röplabdás diákjai, melyen négy csapat részvételével zajlottak a küzdelmek. A tét az országos döntőbe jutás volt. Sorsolást követően a Pétervásári Tamás Áron Általános Iskolával játszották az első mérkőzést és
nyertek 3:1 arányban. Ezzel a győzelemmel világossá vált, hogy, a 2. helynél rosszabbul már nem zárhatnak. A döntőben az ország legerősebb
csapatával kerültek össze a szerencsiek, ahol a nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola lányai 3:0-s győzelmet arattak. A 2. hely így is a
legjobb eredmény, amit még álmodni sem mertek volna a lányok.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola csapata bronzérmet szerzett a
Forrás: Rákóczi iskola labdarúgó diákolimpia megyei döntőjében.

SZERENCSI
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JELESKEDTEK A SúLYEMELŐK
Abaújszántón rendezték meg a Kelet- Magyarországi Tini
Országos Bajnokságot május 25-én. A legtöbb versenyzővel
a Szerencs VSE súlyemelő szakosztálya képviseltette magát.
12 tanítványunk állt ma dobogóra és harcoltak az értékes
helyezésekért. Eredmények: 7 országos bajnoki cím, 4 ezüst
érem és egy értékes 4. hely.
Lány korcsoport: 32 kg-os súlycsoport Tini Országos Bajnok: Vadászi Diána,
aki a legeredményesebb lány versenyző különdíját is megnyerte. A 49-kgos súlycsoportban Tini Országos Bajnok lett Korbulecz Nóra. A 71 kg-os
súlycsoportban Fehér Viktória Tini Országos Bajnok lett. Serdülő lány korcsoport, 64 kg-os súlycsoportban Tini Országos Bajnok lett Fábián Léna.

Fiú korcsoport: 55 kg-os súlycsoportban ezüstérmes lett Morvai Zalán. 61
kg-os súlycsoportban Tini Országos Bajnoki címet nyert Dobi Csaba Kristóf.
89 kg-os súlycsoportban Tini Országos Bajnok lett Bódi Levente.
Serdülő fiú korcsoport, 55 kg-os súlycsoportban ezüstérmes Morvai Balázs
Örs. A 4. helyet szerezte meg Gergely Dávid. 73 kg-os súlycsoportban
ezüstérmes lett Fehér Tamás. 81 kg-os súlycsoportban Tini Országos Bajnok Danó Roland, 89 kg-os súlycsoportban ezüstérmes Kelecseny Róbert.
Adott tájékoztatást Fekete Diána edző.

A VENDÉGEK
GYŐZEDELMESKEDTEK
B.A.Z. megyei I. Felnőtt labdarúgó-bajnokság 30. fordulójában Encs csapatát fogadták a szerencsiek június 1-jén a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A mérkőzés elején kiegyenlített játékot láthattak a nézők, a csapatok fej-fej mellett igyekeztek megszerezni és a kapuba juttatni a labdát.
A tabella tizenegyedik helyén álló encsieknek azonban sikerült gólt lőniük
a 17. és 21. percben. A csapatok így 2-0-s encsi vezetésnél mentek szünetre. A szerencsiek a második játékrész végén a 84. percben tudtak találatot szerezni Ternyik Máténak köszönhetően, mellyel kialakult a végeredmény: Szerencs VSE – Encs VSC: 1-2. Az összetettben a hazaiak a
bajnokság 14. helyén végeztek.
Tóth István edző így nyilatkozott: – Köszönöm a játékosok és szurkolóink
kitartását egész évben, egy olyan bajnokságban, ahol minden változó
és kiszámíthatatlan volt. Nem a fair play szellemében, hanem sok esetben
a pályán kívül dőltek el sorsok.
Az U19-es csapatunk 4-3-as eredménnyel maradt alul az encsi ifi csapat
ellen.
M. B.

Június 1-jén rendezték meg a Juhász Sándor Súlyemelő Emlékversenyt Biharnagybajom településen, ahol ismét szép eredményeket
értek el a szerencsi súlyemelők. 3 aranyat és 1 ezüstérmet szereztek.
Serdülő női korcsoport 64 kg-os súlycsoportban 94 kg-os összetettel Fábián Léna első helyezett lett. Serdülő férfi: 55 kg-os súlycsoportban 114 kg-os összetettel Morvai Balázs Örs második helyet
szerezte meg. A 81 kg-os súlycsoportban 164 kg-os összetettel Danó Roland első lett. Junior férfi korcsoport 109 kg súlycsoport
274 kg-os összetettel Bárány Gergő az első helyen végzett.

KÖZGYűLÉST
TARTOTT AZ SZVSE

Szerencs Város Sportegyesülete március 29-én tartotta meg közgyűlését.
A Polgármesteri Hivatal nagytanácskozó termében megtartott ülésen a
résztvevők egyhangúlag elfogadták az egyesület 2018. évi pénzügyi beszámolóját.

hírek
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SZABADIDŐ

KERESZTREJTVÉNY
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 11. Kiskereskedő. 12. Apád és anyád (együttvéve).13. Az egykori NDK és Norvégia autójelzése. 15.
Kikötőváros Jordániában. 16. A megfejtés harmadik, befejező része. 18. R, F; kiejtve! 19. Félig átad!
21. A Penny Market üzlethálózat tejtermékeinek márkaneve. 23. Félig Kótaji! 25. Katonai egység. 26. Az
argon vegyjele. 27. Férfinév. 28. Ás morze jelrendszerben írva. 29. F.S.G. 30. Tudományos Ismeretterjesztő
Társulat rövidítése. 31. Iskola fele! 32. Élesztek páratlan számú betűi! 35. Osztrák és magyar autójelzés.
34. A hidrogén és nitrogén vegyjele. 36. Vonós hangszer. 39. Bányászott anyagból készült kerítés. 41. Település Győr-Moson-Sopron megyében.
FÜGGŐLEGES: 2. Vizinövény (Phragmites communis).
3. A felé a hely felé. 4. Rumból és teából készített
édes, forró ital. 5. Telesport röviden. 6. Az ábécé utolsó betűje. 7. Deszka páros számú betűi! 8. Bemutatom
… Aladárt (Mézga család). 9. Maskara. 10. Aratáskor
itt vágják el a növény szárát. 13. A megfejtés második része. 14. Egyik fémpénzünk. 17. Maga, ön; németül. 20. Domb a Balaton-felvidéken (346 m). 22.
Igen; angolul. 24. Tizen Túliak Társasága rövidítése.
26. Étkező bútort. 29. Falánk módon megeszik. 31. Kacsok. 32. Még ki nem száradt lombos növény. 34. Gúnyos nevetés. 35. Ránkesés párosszámú betűi! 37. Hangtalanul gyere! 38. Zavarja, kergeti. 40. Lyukas páratlan betűi! 42. Az aktínium vegyjele.
Előző rejtvényünk megfejtése: A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen lapját olvassa el. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot
nyert: Szabóné Szentléleky Terézia, 3900 Szerencs, Csalogány út 21. A fenti rejtvény megfejtését június 21-ig postázzák címünkre (3900
Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer.
A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

horoszkóp (2019. június 7-28.)
Kos: III. 21. – IV. 20.

Oroszlán: VII. 23. – VIII. 23.

Nyilas: XI. 23. – XII. 21.

Ezekben a napokban kezdeményezőként léphetsz fel egy fontos ügyben, de te magad is csatlakozhatsz friss és előremutató kezdeményezésekhez. A magánéletedben minden
remekül alakul…

Körülötted most minden a helyén van
és ez remek alapot ad arra, hogy programokat
szervezz és egy kicsit az átlagnál is többet foglalkozz a kikapcsolódással, ami jelenthet akár
egy, a szokásosnál nagyobb nyaralást is.

Olyan versenytársakkal kell megmérkőznöd, ami nem csak a munkádra, hanem a magánéletedre is vonatkozhat. Most a legjobb taktika számodra, ha az olyan helyzetekből, ami
nem látszik tarthatónak, inkább visszavonulsz.

A munkád során a hozzáállásod most
együttműködési készséget sugároz,
aminek a pozitív következményeit igen gyorsan
tapasztalni fogod magad körül. Ezek a napok
nagyon produktívak lehetnek.

Amiről már azt hitted, hogy karnyújtásnyira van, keményebben kell dolgoznod
és a siker még egy ideig várat magára. Érdemes
egy gyors önvizsgálat, vajon nem vágtál-e bele
a dolgokba kissé túlzott önbizalommal.

Olyan kihívással kell szembe nézned,
melyet csak te tudsz megoldani és semmilyen külső segítségre nem számíthatsz ezzel
kapcsolatban. A helyzet inkább az lesz, hogy
úgy érzed, mintha csak az utadban állnának.

Az elkövetkező időszak céljaid elérése
valószínűleg extra energia-bedobást kíván majd részedről, a várható eredmény olyannyira csábító lehet, hogy mindezért szinte
bármire hajlandó lennél. Ne feledd: Meg tudod
csinálni!

Bármennyire is pozitív a hangulatod és
bármilyen erős most az önbizalmad,
maradj meg a realitás talaján és eszerint értékeld azt az ajánlatot is, amely ezekben a napokban megtalál téged. A hónap közepén felgyorsulhatnak körülötted az események…

Ezekben a napokban egy kis extra pénz
is érkezhet hozzád, amely arra ad lehetőséget, hogy néhány régebbi, elhalasztott vásárlást most gyorsan pótolj. Mindezek mellett
érdemes egy kis önkontrollt is alkalmaznod,
mert hajlamos lehetsz egy kis túlzásra is.

Ezekben a napokban, mind a magánéletedben, mind pedig a munkádban pozitív események várhatóak, az egyetlen dolog,
amivel vigyáznod kell, hogy a vágyaidat sikeresen igazítsd a lehetőségekhez. Ne kergess álmokat, maradj két lábbal a földön.

Bármekkora energiákkal is veted bele a
dolgokba magadat, közben legyél tekintettel másokra is, akik talán nem értik és érzik
ugyanazt a szárnyalást, ami téged most hajt
egyre tovább. Nekik hadd maradjon meg az a
tempó, amiben ők érzik komfortosan magukat.

Ezekben a napokban vigyázz a bizalmas
információidra és csakis annyit adj ki
magadból, amennyi feltétlenül szükséges. Ha
esetleg azt érzed, hogy provokálnak, ne reagálj
rá. Nincs semmilyen okod arra, hogy emiatt izgasd magadat.

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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