Tartani tudják
az ütemtervet

i

Ütemterv szerint halad a szerencsi árvízvédelmi be
ruházás. A Szerencspatak mentén épülő támfal közel
2/3 része már készen van, a teljes projekt kivitelezése
pedig 30%os készültségi fokon áll, így a vállalt határ
időn belül befejeződhet a beruházás – mondta el a Szerencsi Hí
rek érdeklődésére Deák Zsolt, a polgármesteri hivatal városfej
lesztési osztályának műszaki ügyintézője.

Mint megtudtuk, a márciusi szélsőséges időjárás
miatt néhány hetes késedelmet szenvedett a pro
jekt, amely a határidő szerződésbeli módosítását
eredményezte. A február 26án átadott munkaterü
leten néhány hétre leállt a kivitelezés a márciusi csa
padék miatt, de azóta ütemterv szerint zajlanak a
munkák. A támogatási szerződésben az augusztus
közepére tervezett határidőt szeptember 30ra mó
dosították.
A Szerencs Város környezetbiztonságának növe
lése és árvízi veszélyeztetettségének csökkentése cí
mű projekt célja a védekezés biztonságának növe
lése érdekében árvízvédelmi támfal építése, maga
sítás, koronastabilizáció, valamint a keresztező be
és leeresztő műtárgyak felújítása, ideiglenes szivaty
tyúállások kiépítése. A projekt keretében mintegy
57 m burkolt nyílt árok, 53 m zárt csatorna, 1770 m
depóniaépítés, 531 m3 koronastabilizáció, 168 m
monolit vasbeton támfal, valamint 6 ideiglenes szi
vattyúállás kiépítése várható a Szerencspatak sze
rencsi közigazgatási területén.

Nyári gyermekétkeztetés kulturális programokkal

Állami támogatásból kapnak meleg ételt
a szerencsi gyermekek az idei nyári szünet
ben. Szerencs Város Önkormányzata szoci
ális nyári gyermekétkeztetést biztosít a rá
szoruló, közigazgatási területén élő diákok
nak. A település tavasszal nyújtotta be erre
vonatkozó igényét a Magyar Államnak, s a
2013. évben a 30/2013 (IV.30.) EMMI ren
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delet értelmében el
nyert pályázat alapján
idén 94 gyermek asz
talára kerülhet meleg
ennivaló. – Az étkezést
azok a halmozottan
hátrányos helyzetű
családban élő fiatalko
rúak vehetik igénybe,
akik rendszeres gyer
mekvédelmi kedvez
ményben részesülnek
– nyilatkozta a Szeren
csi Híreknek dr. Sável
Katalin. Szerencs aljegyzője elmondta, hogy
leginkább az általános iskolások közül, te
hát a 614 éves korosztályból választották
ki a támogatásban részesülőket. Figyelem
be vették a családban az egy főre eső jöve
delemhatárt, a szülők, testvérek számát.
104 főre nyújtották be a pályázatot, hiszen
törvény szerint a településen élő rendsze

res gyermekvédelmi kedvezményre jogo
sultak maximum egynegyedére igényelhe
tő a szociális állami támogatás. A 2,2 millió
forintból 54 napon keresztül tudják bizto
sítani az ebédet az érintetteknek, amelynek
kiosztását, koordinálását és szállítását a
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
munkatársai végzik. Feltételként szerepelt,
hogy az alapanyagok 30 %a helyi ősterme
lőktől, kis és középvállalkozásoktól kerül
jön beszerzésre.
Az idei nyári gyermekétkeztetéshez kap
csolódik egy újdonság, miszerint a szülő jó
váhagyásával a támogatásban részesülő
gyermekeknek szabadidős programot is
tudnak biztosítani, melynek költségei szin
tén nem az iskolásokat terhelik. A Szerencsi
Általános Művelődési Központ közreműkö
désével hetente nyílik lehetőség többek kö
zött a Zempléni Múzeum és a könyvtár in
gyenes látogatására, és az internet díjmen
tes használatára.
T. A.

NYÁRI NYITVA TARTÁS

SZÜNETEL AZ ÜGYFÉLFOGADÁS

A szerencsi Pedagógia Szakszolgálat
nyári nyitvatartási rendje:
2013. június 17. – 2013. augusztus 30ig hétfőtől pénte
kig 913 óráig
Telefon: (47) 777033.
Krízis esetén a következő telefonszám hívható: (20) 391-0743

A Szerencsi Járási Hivatal ezúton tájékoztatja ügyfeleit,
hogy az okmányirodai ügyintézés

2013. július 1jén (hétfő) szünetel,
ezért kérjük, időpontfoglalásaikat ennek figyelembevételével
szíveskedjenek időzíteni.
B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatala

