EGYÜTT
a TiszTa
körnYEzETérT

LÁTVÁnYOs
TUriszTikai
FEJLEszTésEk

az önkormányzat dolgozói
és az iskolák is csatlakoztak a Teszedd! akcióhoz. a
diákok az iskolák környékét, a felnőttek az utcákat
tisztították meg a hulladékoktól. (7. oldal)

szerencs Város önkormányzata 362 millió forintot nyert el turisztikai fejlesztésekre, melyről a 3-4.
oldalon adunk tájékoztatást a szerencsi Hírek kedves Olvasóinak.
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KRÓNIKA

ÚJsÁGíró VErsEnY szErEncsEn
A Kiss Attila Alapítvány a szabad sajtó
napja alkalmából és Muhi Zoltán, a Szerencsi Hírek egykori főszerkesztőjének
emlékére újságíró versenyt hirdetett.
Az eredményhirdetésre március 19-én került sor
a Rákóczi-vár lovagtermében. A feladat az volt,
hogy a diákok egy általuk fontosnak tartott személlyel készítsenek riportot. Voltak olyan tanulók,
akik hazai sportolókkal készítettek képzeletbeli
interjút, de akadt olyan is, aki egy népszerű divattervezőt szólaltatott meg. Az alkotások három
korcsoportban születtek, amelyeket szakértő
zsűri értékelt. A legjobb pályaművek készítőit elismerésben részesítették a szervezők. A résztvevőket Lakatos Marianna, az alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte, aki elmondta, a
minden évben megrendezett esemény célja,
hogy a fiatalabb korosztály is megismerje az egykori főszerkesztő munkásságát és hangsúlyozzák
az újságírás jelentőségét. – Szeretnénk az újság-

írásban tehetséges gyerekeknek lehetőséget adni
arra, hogy megmutassák magukat. Fontos, hogy
támogassuk őket, másrészt pedig célunk, hogy
Muhi Zoltán emlékét megőrizzük – hangzott el.
A rendezvényen Nyiri Tibor polgármester is köszöntötte a résztvevőket. A városvezető arról

szólt, hogy a mai világban rendkívül fontos szerepet tölt be az emberek életében a média világa. Az eseményen részt vett Szentes Richárd, az
Echo TV riportere is, aki a szerkesztői hivatás
szépségeiről beszélt.
F. D.

ErEdménYT
érTékŐrzŐk
HirdETETT a TEscO a BOnBOn kFT-BEn
Ősszel hirdették meg és február közepéig tartott az az „Ön választ, mi
segítünk” elnevezésű akció, amit a Tesco szervezett helyi szintű, jótékonysági céllal. A vásárlók kuponokat kaptak a pénztáraknál és eldönthették, hogy az előzőekben kiválasztott szervezetek, intézmények közül
melyiket részesítik előnyben. Az ötödik alkalommal megtartott országos
esemény helyi eredményhirdetésére – amelyen részt vett Bodnár László
bekecsi és Nyiri Tibor szerencsi polgármester, továbbá Zelenák Sándor a
bodrogkisfaludi egyesület elnöke – március 28-án került sor az áruházban. Sutka Zsuzsa, az áruház vezetője közölte, a legtöbb szavazattal (zsetonnal) első helyezést ért el a szerencsi Tesco-ban a Bekecsi Lurkó Alapítvány, programjukkal az áruház 400.000 Ft-os támogatását nyerték el.
A dobogó második helyén végzett a Szerencsi Gyárkerti Óvodáért Alapítvány, a kuratórium 200.000 Ft-nak örülhet, és harmadik lett a Bodrogkisfaludért Közhasznú Egyesület, ők 100.000 Ft-ot tudhatnak magukénak a TESCO jóvoltából. A népszerűvé vált program következő fordulóját áprilisban hirdetik meg.
SfL

A „B-A-Z Megyei Értékőrzők” című vetélkedő 10 továbbjutott csapata tett látogatást a Szerencsi
Bonbon Kft-ben március 29-én.
A résztvevőket Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, valamint
Bánné dr. Gál Boglárka a B-A-Z
Megyei Értéktár Bizottság elnöke
köszöntötte. Ezt követően a diákok megismerkedtek a szerencsi
csokoládégyártás történelmével
és elkészíthették saját édességüket is. A több fordulóból álló megyei vetélkedő célja, hogy erősítse a fiatalok identitástudatát és felhívja
a figyelmet a hagyományápolás fontosságára. A verseny döntőjét április
5-én tartják Miskolcon, a Megyeháza dísztermében.
V. E. A.
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LÁTVÁnYOs TUriszTikai
FEJLEszTésEk szErEncsEn
Szerencs Város Önkormányzata 362 millió forintot nyert el
turisztikai fejlesztésekre.
Szerencs városa szerencsére nagyon jó helyzetbe került az elmúlt időben, hiszen településünk
több jelentős forráshoz jutott, amellyel helyi értékeinket igazi turisztikai nevezetességgé, turisztikai vonzerővé fejleszthetjük, miközben a
város is rendezettebb lesz. A szerencsiek és ondiak is számtalan szórakozási lehetőséghez jutnak, s nem utolsó sorban a beruházások munkahely teremtési hatással is járnak.
Turisztikai fejlesztéseink középpontjában a legendás szerencsi csokoládé kultusza és a meghatározó történelmi hagyományokkal rendelkező szerencsi vár és környéke áll.
(folytatása a 4. oldalon)

A világ turizmusa 2010 óta látványosan növekszik, ma már a legtermészetesebb dolog, hogy
aki csak teheti, utazik.
A turizmus, mint gazdasági ágazat, nem kétségesen a világgazdaság egyik húzóágazata, a következő tíz évben Európa és Észak-Amerika leglátogatottabb úticéljaihoz felzárkóznak Ázsia,

Afrika és Dél-Amerika feltörekvő régiói, miközben Közép-Kelet-Európa szerepe is erősödni fog.
Magyarország elemi érdeke, hogy ebből a folyamatból kivegye részét, s kijelenthetjük, hogy
amelyik hazai terület ezekben az években nem
kap turisztikai fejlesztésekre komoly összegeket, az lemarad.
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A várban lévő étterem berendezése és konyhatechnikai eszközeinek beszerzése még folyamatban van.
Sikeresen zárult a közbeszerzési eljárás a várkertben kialakítandó pihenő park és játszótér,
valamint parkoló kialakítására. A „Zöld Város” projekt keretében a sportolni vágyók
egyik régi vágya teljesül a várkertben kialakított futókör létrehozásával.
A második fejlesztési ütem a TOP-1.2.1-16BO1-2017-00017 pályázat pénzügyi eszközeiből 700 millió forint értékben a Fenntartható
turizmusfejlesztés Szerencs Városában elnevezésű program valósul meg, melynek részleteiről a későbbiekben szintén beszámolunk.
A megvalósuló projekteknek köszönhetően
az itt élők a turisztikai fellendülés igazi nyertesei közé tartozhatnak a jövőben.

(folytatás a 3. oldalról)
A fejlesztések első hulláma a TOP-1.2.1-15-BO12016-00028 forrásból 362 millió forint értékben
Turisztikai fejlesztés a „SZERENCSI CSOKOLÁDÉ
HAZÁJÁBAN” névvel már javában tart.
A pályázat keretében a Rákóczi-vár szolgáltatásainak fejlesztéséhez szükséges eszközbeszerzések már megvalósultak, korszerű, a mai
kor igényének megfelelő hang-és fénytechnika,
továbbá a rendezvények lebonyolításához nélkülözhetetlen fedett színpad és kordonok kerültek beszerzésre. A színpadot és technikai
eszközöket szerencsi és szerencsről elszármazott művészekkel avatjuk fel és adjuk át a
nagyközönség számára a Város napi rendezvények keretén belül április 12 napján.
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rÁkóczi EmLékéV
A Magyar Kormány 2019-et II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította. A Rákóczi-szabadságharc vezetőjét 315 esztendeje
választották erdélyi fejedelemmé. Szerencsen is csatlakoztak az emlékévhez előadásokkal, koszorúzásokkal.

A Rákócziakról a Rákóczi-várban

Az emlékévhez kapcsolódva
tartott előadást a Rákócziakról Dr. Gyulai Éva történész, muzeológus, egyetemi
docens a Rákóczi-vár lovagtermében március 20-án.
A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében megvalósuló értekezésen elhangzott, hogy a
város lassan 500 éve összekapcsolódott a Rákóczi-családdal, ugyanis már a 16.
században voltak birtokaik
itt. Az előadó átfogóan ismertette a nemesi család legjelentősebb személyeit a középkor végi Rákócziaktól egészen II. Rákóczi Ferencig, akit
315 éve választottak erdélyi fejedelemmé és több szállal kötődött Szerencshez.
V. E. A.

gárság és a parasztság is elégedetten tudjon élni – mondta a városvezető. Ezt követően műsort adtak a Bolyai János Katolikus Általános Iskola
diákjai, akik verseket szavaltak, majd kuruc nótákat énekeltek. A megemlékezés zárásaként az önkormányzat, valamint az intézmények képviselői helyeztek el koszorút II. Rákóczi Ferenc mellszobránál. V. E. A.

Új elemmel bővül a Rákóczi emlékfutás

A fejedelem emléke előtt tisztelegtek

Szerencs Város Önkormányzata, valamint a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár megemlékezést szervezett március 27-én II. Rákóczi
Ferenc mellszobránál a vezérlő fejedelem születésének 343. évfordulóján.
Az eseményen Nyiri Tibor osztotta meg gondolatait. A polgármester
hangsúlyozta: II. Rákóczi Ferenc a magyar
történelem egyik legkiemelkedőbb alakja, aki
példát mutatott önfeláldozásból és becsületből – II. Rákóczi Ferenc
jelentős vagyonát arra
használta, hogy elindítsa a küzdelmet a magyar nép szabadságáért, és nem csak a nemesi osztályt tartotta
szem előtt, hanem arra
törekedett, hogy a pol-

Tavaly hagyományteremtő váltófutással tisztelegtek Szerencs,
Bekecs, Taktaharkány, Tiszalúc, Köröm települések II. Rákóczi Ferenc emléke előtt annak kapcsán, hogy a fejedelem Szerencsről
indult Köröm irányába, az 1707. május 31. – június 22. közötti időszakra meghirdetett országgyűlés helyszínére - az említett helységeken keresztül.
Az idei emlékfutás részleteiről tartottak megbeszélést Szerencsen, amelyről Nyiri Tibor polgármester elmondta, hogy május 30-án mintegy húsz
iskola tanulói adnak szabadon választott témájú, de II. Rákóczi Ferenchez
köthető műsort, majd másnap kerül sor az emlékfutásra. Tóth Tibor körömi polgármester – mint a program ötletgazdája – azzal a javaslattal
élt, hogy a tavalyihoz hasonló váltófutáson túl legyen egy új elem is,
mégpedig egy versenyszerű futás, ami megközelít egy maratoni távot,
lévén a rajt Körömben, a cél pedig Szerencsen lesz. Erre – az egyébként
pénzdíjas megmérettetésre – kizárólagosan amatőrök és a már említett
településeken élők nevezhetnének. A váltófutáshoz viszont bárki és bárhol csatlakozhat majd a kijelölt útvonalon belül.
SfL

Balról: Bodnár László polgármester (Bekecs), Vámos László alpolgármester
(Taktaharkány), Nyiri Tibor polgármester (Szerencs) és Tóth Tibor polgármester (Köröm) egyeztetett Szerencsen a Rákóczi Emlékfutás kapcsán
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BŐVíTik a szEnnYVízHÁLózaTOT
Új szennyvíz beruházás megvalósítására nyílt lehetőség Szerencsen, illetve a
város szűkebb környékén – egy kormánydöntésnek köszönhetően. Uniós
támogatással szennyvíztisztító telep
építésére és szennyvízelvezető rendszer kialakítására kerül sor Szerencsen
és környékén 2019-2021 között.
Szerencs már korábban kialakított egy agglomerációt e tárgykörben Bekecs, Legyesbénye,
Mád, Mezőzombor és Rátka településekkel, az
akkori szennyvízelvezetés állapotának ellenőrzését és felülvizsgálatát a Borsodvíz Zrt. látta
el. A cég megállapította, hogy a meglévő rendszer egyrészt túlterhelt, másrészt elavult, harmadrészt jócskán vannak kiépítetlen területek,
pl. Legyesbénye kétharmad része idetartozik.
Ugyanakkor az is világossá vált, hogy a Szerencsen működő tisztító telep kapacitása nem
megfelelő. Március 26-án Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, az érintett települések kép-

viselői, a Borsodvíz Zrt. szakemberei tanácskoztak az új lehetőség kapcsán. A honatya arról
adott tájékoztatást, hogy a legnagyobb haszonélvező Legyesbénye lesz, itt (is) kiépítik a hiányzó rendszert, ugyanakkor felújítják a települések elhasználódott hálózatait, új szennyvíz-

tisztító telepet építenek Szerencs határában.
Ez utóbbi alkalmas lesz a megnövekvő hálózat
befogadására, a keletkező szennyvíz-iszapból
pedig biogázt termelnek, a részletek kidolgozása most kezdődött el.
SfL

TELEpÜLésképi arcULaTi kézikönYV
Március 28-án ismertette a Településképi Arculati Kézikönyv tervezetét Salamin
Ferenc városi főépítész és Szabó Lászlóné városfejlesztési osztályvezető. Elhangzott, hogy a képekkel illusztrált településképi arculati kézikönyv célja,
hogy a város bemutatásával, értékeink
megismertetésével nyújtson segítséget
környezetünk esztétikus alakításához. A
kötet példákat sorakoztat fel, segítséget
és útmutatást nyújt az építés során
olyan kép kialakításához, mely illeszkedik a környezethez és pozitívan befolyásolja azt. Iránymutatást ad ahhoz a közös munkához, melynek mindenki részese: az is, aki építi, alakítja környezetét, az, aki őrzi a ránk bízott örökséget, és az is aki szemlélője a
településkép alakításának.
A könyv elején bemutatják a település történetét, az épített és táji örökségünket, utána pedig egyszerű, rajzos ábrákkal iránymutatást javaslatokat ad, hogy hogyan lehet építeni. A kézikönyv tervezete megtekinthető Szerencs Város honlapján.
Az ismertetésre kerülő dokumentumoknak az egyeztetési eljárásban érin-

tett partnerek és a lakosság általi véleményezésére a fórum megtartását
követően 8 nap áll rendelkezésére.
A vélemények, észrevételek ennek megfelelően e-mailben a hivatal@szerencs.hu címre, postán, vagy személyesen a Szerencsi Polgármesteri Hivatalba (3900 Szerencs, Rákóczi út 89.) adhatók le 2019. április 5-ig.

ÜLésEzETT
a kisTérséGi TÁrsULÁs

Március 26-án tartotta meg soron következő ülését a Szerencsi Többcélú
Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa. A tanácskozáson a képviselők elsőként tárgyalták a szociális alapszolgáltatásokért fizetendő térítési díjak
felülvizsgálatát. A házi segítségnyújtás és a támogató szolgálat díjai növekedtek, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás esetében azonban nem
történt változás. A következő napirendi pontban a Társulás 2018. évi költségvetésének módosítására került sor, szükségessé vált bizonyos előirányzatok módosítása. A Kistérségi Társulás 2018. évi költségvetésében
a bevételi és kiadási főöszeget 290 324 866 forintban állapították meg.
M. B.
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közösEn a TiszTa körnYEzETérT
Az önkormányzat dolgozói és a város oktatási intézményei
is csatlakoztak a TeSzedd! akcióhoz, az elmúlt hetekben.
A polgármesteri hivatal munkatársai a fenyves felé vezető
utcákon szedtek szemetet, a diákok pedig az iskolák környékét tisztították meg a hulladékoktól.
A TeSzedd – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akciót nyolcadik éve
rendezik meg az Innovációs és Technológiai Minisztérium szervezésében.
A kezdeményezéshez országosan bárki csatlakozhatott. Szerencsen az
általános és középiskolások a fenntarthatósági témahét részeként vettek
részt a szemétgyűjtésben. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában március 21-én ragadtak kesztyűt a diákok, és az intézmény udvarán illetve annak környékén szedték össze az eldobált hulladékot. Az
önkormányzat dolgozói is csatlakoztak a kezdeményezéshez, így ők a
fenyves környékét tisztították meg.

március 20-án a piac és a kollégium körzetében gyűjtötték össze a hulladékot, március 27-én pedig a „Társadalmi szerepvállalás erősítése a
közösségek fejlesztésével a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban” című EFOP pályázathoz kapcsolódva településszépítő közösségi napot szerveztek az intézményben. A tanulók a gimnázium udvarán virágládákat
és komposztáló edényeket festettek, valamint a Munkás Szent József
templom környékén végeztek tereprendezést.
Ezek a kezdeményezések segítik a környezettudatos szemléletmód
kialakítását a fiatalokban, valamint lehetőséget nyújt a természeti értékek
szépségeinek megismerésére.
V. E. A.

mi a VéLEménYEd
a körnYEzETVédELmi
akciókróL?
kádas Ákos, Bocskai istván katolikus Gimnázium

Dr. Ternyák Csaba egri érsek, március 25-ét teremtésvédelmi nappá nyilvánította. Ekkor az egyházi fenntartású intézmények takarítási, szemétszedési akciót szerveznek környezetükben. A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában ezen a napon a diákok a Szerencs és Ond közötti szakaszon szedtek szemetet.
A Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjai a TeSzedd! akció keretében

A Teremtésvédelmi napon részt vettünk a környezetszépítő programban. Ez azért volt különleges,
mert nem csak az iskolát és a környékét tettük
rendbe, hanem a város több pontját is szépítettük.
Fontosnak tartom a környezetvédelmet, mert a diákok
közérzete is jobb, ha tiszta környezetben tanulnak és kapcsolódhatnak ki a szünetben, nem pedig koszban és szemétben. Otthon
is szelektíven gyűjtjük a szemetet, és igyekszünk odafigyelni a környezetünk megóvására. Ha mindenki odafigyelne és törődne a természettel,
akkor máris sokkal tisztább és egészségesebb lenne bolygónk.

cseresznye zalán, rákóczi zsigmond
református Általános iskola

Az iskolában már jó ideje tartunk szelektív hulladékgyűjtést, illetve papír és elem gyűjtésben is
részt veszünk évről évre, ami jótékony célt is szolgál. A TeSzedd! akcióhoz is csatlakoztunk, melynek
során megtisztítottuk a környéket a szeméttől, valamint a környezettel kapcsolatos világnapokat is mindig megtartjuk az iskolában. Múlt héten a víz világnapjáról
emlékeztünk meg, ahol előadásokat hallottunk a környezetvédelem fontosságáról. Én személy szerint otthon szelektíven gyűjtöm a szemetet,
és mióta jó idő van biciklivel járok iskolába. Ha látok szemetet az utcán
akkor, azt általában felszedem. A megújuló energiaforrások használata
is sokat segít a környezet megóvásában, például Szerencsen is egyre
több napkollektort látok, ami nagyon jó dolog.

Gulyás Levente, Bolyai János
katolikus Általános iskola

A Fenntarthatósági témahét keretében iskolánk
osztályai különböző projektekben vettek részt.
Voltak, akik az újrahasznosítás jegyében Pet-palackokból készítettek hasznos tárgyakat, mások az
ivóvíz életadó jelentőségét hangsúlyozták, megint mások iskolánk udvarán gyűjtötték össze a száraz avart. Ehhez kapcsolódott, hogy iskolatársaimmal március 25-én Gyümölcsoltó Boldogaszszony ünnepén a teremtésvédelem jegyében szemétszedési akciót
szerveztünk Szerencs és Ond között, amivel felhívtuk a figyelmet a tiszta környezet fontosságára és az Isten által teremtett világ védelmére.
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nYíLT nap az ÁLTaLÁnOs iskOLÁkBan
Március közepén tartottak nyílt napokat a város két alapfokú
oktatási intézményében. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában a szülők betekintést nyertek a tanintézet
mindennapjaiba, a Bolyai János Katolikus Általános Iskola pedig a leendő elsősöket és szüleiket várta a nyílt napra.

és szüleiket várták március 19-én, akik találkozhattak a leendő elsős tanítónénikkel és a tanórákon nyertek betekintést az iskola életébe.
A katolikus iskola a tanórákon kívüli fejlesztésekre nagy hangsúlyt fektet,
emellett a keresztény értékek átadását is kiemelt feladatának tekinti.
V. E. A.
A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola március 18-án és 19én tartott nyílt tanítási napot, aminek során a szülők óralátogatások keretében tájékozódhattak az intézményben folyó munkáról és gyermekük
előremeneteléről. A szülők fórumán az iskola felépítéséről és képzési
rendszeréről kaptak információkat a leendő első osztályos diákok szülei.
Elhangzott, hogy kiemelkedő az idegen nyelv oktatása, de emellett nagy
hangsúlyt fektetnek a tehetséggondozásra is.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában a nagycsoportos óvodásokat

kErEszTUTaT
JÁrnak BE
a BOLYaisOk

A húsvétot megelőző nagyböjti időszakban országszerte keresztutat járnak a katolikus hívek, amely a templomokban, illetve sok településen a
szabadtéren lévő tizennégy stáció előtti imádságból áll. A Bolyai János
Katolikus Általános Iskola tanulói a hét két napján: szerdán és pénteken
imádkoznak, melynek helyszíne a Római Katolikus Kisboldogasszony
Templom vagy annak kertje. Az imádság során fölidézik Jézus keresztútjának történéseit.
F. D.

ELsŐ OszTÁLYOsOk BEiraTkOzÁsa
Az első osztályosok beiratkozása mindkét általános iskolában április
11-én és 12-én lesz reggel 8 órától. A beiratkozáshoz a szülők vigyék
magukkal a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyát,
TAJ-kártyát, az óvodai szakvéleményt és a diákigazolvány igényléséhez a Kormányablakban kapott adatlapot.

a zEnEszErzŐrE
EmLékEzTEk
A 334 évvel ezelőtt született Johann Sebastian Bach-ra emlékeztek a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában március 21-én. A barokk
kor egyik legmeghatározóbb és legismertebb zeneszerzőjét a Miskolci
Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetének hallgatói hozták közelebb a szerencsi diákokhoz. Az interaktív előadás során a gyerekek bepillantást kaptak abba a korszakba, melyben Bach alkotott és felcsendültek a zeneszerző legismertebb művei is. Bach az opera kivételével minden műfajban alkotott, kedvencei a korálok, a kánonok és a fúgák voltak.
A szerénységéről ismert zeneszerző titkának a szorgalmat tartotta, és
úgy vélte: bárki viheti annyira, mint ő, ha kitartóan gyakorol.
M. B.
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kiVÁLó TEHETséGpOnT LETT a
VÁrOs kéT ÁLTaLÁnOs iskOLÁJa
isméT akkrEdiTÁLT
kiVÁLó TEHETséGpOnT
az iskOLÁnk
Az iskolánk, a Bolyai János Katolikus Általános
Iskola Akkreditált kiváló Tehetségpont címét
a Kárpát-medencei Tehetségnapon vehettem
át.
Ezt a címet az intézményünkben
folyó elkötelezett, szakmailag kiemelkedő tehetségfejlesztő tevékenységünk elismeréséül
adományozta a Matehetsz.
Iskolánkban kiemelt szerepet kap a tehetségfejlesztés. A tanórai magyar, angol, matematika
tantárgyakat magasabb óraszámban tanítjuk,
nyelvi szakköri foglalkozáson egészítjük ki tanítványaink tudását. Két színjátszó kör működik
iskolánkban, ahol intenzív kommunikációs készségfejlesztés folyik. A jó hangú gyerekek az
énekkar foglalkozásain bontakoztathatják ki tehetségüket. A mai kor kihívásaira is törekszünk
felkészíteni a diákokat, ezért működtetjük a robotika szakköröket és komplex személyiségfejlesztő műhelyeket, hogy olyan kompetenciákat
alakítsunk ki tanítványainkban, amelyek képessé teszik őket a modern ismeretek befogadására. Iskolánkban lehetőség van az egyéni és csoportos művészeti képzésen való részvételre is.
A tehetségfejlesztésünk eredményeit is mutatja
tanítványaink versenyeken való kimagasló teljesítménye.
Az akkreditációban közreműködő szakértők
szöveges értékelést készítettek az intézményünkben tapasztaltakról. Szeretnék idézni egy
pár mondatot az értékelésből. „Az intézmény
vezetői elkötelezett támogatói a tehetséggondozó tevékenység fejlesztésének. A tehetségponttól elvárt valamennyi alapfeladat terén kiváló tevékenységet végeznek. Törekszenek a
komplexitásra, minden tehetségterületen fejlesztenek.” Kollégáim nevében is mondhatom,
hogy nagyon örültünk az értékelésben leírtaknak. Megerősítést kaptunk arról, hogy a mindennapi nevelő-oktató munkánk során szakmai
tudásunkkal tanítványaink sokoldalú tehetségfejlesztését szolgáljuk.
Az Akkreditált kiváló tehetségpont cím elnyerése az iskolánk jelenlegi állapotának megítélése, melyet a következő időszakban az innovatív,
egységes szemléletű alkalmazotti testületünk
munkája révén még eredményesebbé, hatékonyabbá szeretnénk tenni.
Csider Andorné igazgatóhelyettes,
Bolyai János Katolikus Általános Iskola

EUrópai TEHETséGpOnTkénT, ÚJra akkrEdiTÁLT
kiVÁLó TEHETséGpOnT
LETTÜnk
A Szerencsi Rákóczi
Zsigmond Református
Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
2011-től büszkélkedhet
ezzel az országos elismeréssel, melyet most harmadszor is megkaptak
a Kárpát-medencei Tehetség napon.
A cím megszerzésének módja ettől az évtől
szigorodott: az online felületen való feltöltés
mellett szakértői látogatáson és országos szakértői team elbírálásán is meg kellett méretni
magunkat. Hat képesség területen végzünk
magas szintű tehetséggondozást. Matematikalogikai területen fejlesztő táblajáték, és robotika tehetség műhely, téri-vizuális tehetség műhely, testi-kinesztetikus területen kosárlabda
utánpótlás nevelés történik. Nyelvi területen a
kéttannyelvű oktatás mellett nyelvvizsgára való felkészítés, zenei területen 50 fős énekkar
és interperszonális területen dráma csoport
működik.
Akkreditált Kiváló Tehetségpontnak lenni
nemcsak elismerés, mindennapos kemény
munkával jár a tehetség műhelyeket vezető elhivatott kollégáktól, akiknek munkáját ez úton
is köszönöm. Ezzel a címmel lehetőségünk nyílik meghívásos országos pályázatokon való
részvételre, valamint ingyenes tanár továbbképzéseken, konferenciákon valamint szakmai
konzultációkon való aktivitásokra. Tagja vagyunk a MATEHETSZ nagy családjának melyből
intézményi és tanulói szinten is csak profitálhatunk.
Végezetül az ellenőrző látogatást tett szakértők véleményéből idéznék, hiszen mi sem hitelesebb ennél. „Az intézmény tehetséggondozó
tevékenysége példaértékű. Tervszerűen, kiválóan dokumentálva végzik a tehetséggondozó
munkájukat. Az intézmény vezetése elkötelezett a tehetségfejlesztés mellett, ami minden
területen érzékelhető volt. Az infrastruktúrájuk
kiváló. Aktívan pályáznak, keresik a kiegészítő
forrásokat. Ebben a szellemiségben, ilyen tudatosan, ilyen körültekintően folytassák a munkájukat, melyhez gratulálunk.”
Derda Péterné, igazgatóhelyettes,
tehetség koordinátor,
Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskola
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a Víz
ViLÁGnapJa
Március 22-én ünnepeljük a víz világnapját. Városunk mindkét alapfokú
oktatási intézményében témahét keretein belül hívták fel a figyelmet a
tiszta víz fontosságára.
A víz világnapja alkalmából kékbe öltöztek
a Rákóczi Zsigmond Református Általános
Iskola tanulói március 22-én. A délelőtt folyamán különféle alakzatokban, például
hullám formában álltak össze a diákok az
aula közepén, majd előkerültek a labdák
melynek köszönhetően olyan volt a látvány
mintha a tengerben labdáztak volna a gyerekek. A nap további részében a felsős diákok előadást tartottak a vízkészletek védelmének jelentőségéről, emellett több
mint 70 akvárium készült a tanulók kezei
által, amiket az iskolában állítottak ki.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola
diákjai is megemlékeztek a víz világnapjáról március 22-én, melynek keretében a felső tagozatos diákok megdöbbentő információkat és adatokat osztottak meg a Föld
vízkészletére vonatkozóan. Elhangzott,
hogy jelenünk és az eljövendő generációk
sorsa múlhat azon, miképp gazdálkodunk
a Földön meglévő vízkészleteinkkel, hogyan óvjuk és hasznosítjuk vizeinket. Az intézmény igazgatója Gaszperné Tilman Edina elmondta, hogy a diákok rendkívül nyitottak a környezettudatosság felé, azonban a környezetvédelmet nem csak az iskolában, hanem otthon is hangsúlyozni kell
– Sok feladatunk van a környezettudatos
szemlélet kialakításával kapcsolatban, de
nyilván ez nem csak a mi feladatunk,
ugyanis a családból is kell hozni a gyerekeknek ezeket az értékeket. Nagyon fontos
a szülők példamutatása, amiben természetesen nekünk, pedagógusoknak is nagy
szerepünk van. Itt az iskolában ezt játékos
formában tesszük rávilágítva a következményekre, ami egyfajta elrettentő példaként szolgál. Úgy gondolom, hogy tudunk
lépéseket tenni annak érdekében, hogy ne
úgy éljük a mindennapjainkat, mintha
nagyszüleinktől kaptuk volna ajándékba
ezt a Földet, hanem őrizzük meg az unokáinknak és utódainknak is, hogy később
tovább tudják majd adni – hangzott el. A
rendezvény zárásaként a tanulók egy felállított molinó előtt szörfözhettek, középpontba helyezve ezáltal a tengerek és vizek
jelentőségét.
F. D. – M. B.
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ErdéLYi diÁkOk LÁTOGaTTak szErEncsrE
A Bocskai István Katolikus Gimnázium
Határtalanul! című pályázatának keretében az erdélyi Gyulafehérvárról érkeztek tanulók városunkba március
27-én.
A program keretében egy héttel korábban a
szerencsi gimnázium 11. A és 11. H osztályos tanulói tettek látogatást Erdély ősi történelmi fővárosába. A négy napos programban sor került
többek között Nagyenyed, Vajdahunyad, Déva,
Torockó, Torda és Nagyvárad megtekintésére is.
Szerencsen a gyulafehérvári Gróf Majláth Gusztáv Károly Római Katolikus Teológiai Líceum diákjait Nyiri Tibor köszöntötte a Polgármesteri
Hivatalban, aki beszélt a város múltjáról és jelenéről, majd szerencsi csokoládéval kínálták
meg a tanulókat. A vendégek ezt követően látogatást tettek a református templomban, ahol
Balázs Pál lelkész sok érdekességet mesélt az

A gyulafehérvári diákok megnézték a szerencsi Római Katolikus Kisboldogasszony Templomot is

épületről. A szerencsi Kisboldogasszony Római
Katolikus Templomban Kocsis Sándor plébános
vezette körbe a diákokat. Az egyházi pályára
készülő tanulók az orgonát is kipróbálták és

énekeltek. Az erdélyi tanulók sokféle programban vettek részt és négy napot töltöttek városunkban.
M. B.

sVéd pEdaGóGUsOk OrszÁGOs dönTŐa rÁkócziBan
BEn a némETEs
BOLYaisOk
Az Erasmus program részeként nemzetközi szakmódszertani találkozót szervezett a Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskola, mely során svéd pedagógusok érkeztek
Szerencsre. A vendégek három napot töltöttek itt és betekintést nyerhettek az iskola felépítésébe, valamint óralátogatásokon vettek részt.

A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola nemzetközi együttműködést tart fennt Lengyelországgal, Horvátországgal és Svédországgal
egy Erasmus programban. Az elmúlt héten svéd pedagógusok jártak Szerencsen, akik szakmódszertani megújulás apropóján érkeztek a református iskolába. A négy külföldi oktató betekintést nyerhetett az iskola felépítésébe és óralátogatásokon vettek részt. Megismerkedtek a magyar
oktatási rendszerrel, tanítási órákkal, a délutáni foglalkozásokkal. A tanítási órák után a szerencsi és a külföldi pedagógusok szakmai megbeszéléseken tárgyalták meg a tapasztalataikat. Az Erasmus programban
zajló kétéves együttműködés 2020 májusában zárul majd. Közben idén
májusban Lengyelországban tartanak egy közös konferenciát, ez év szeptemberében pedig mind a három külföldi nemzet képviselői Szerencsre
látogatnak majd.
M. B.
A Bolyai János Katolikus Általános Iskola a 2018-2019-es tanévben négy
csapattal nevezett a Maxim Kiadó „Tiéd a Szó-Tár” nyelvi versenyére. A
verseny célja, hogy a tanulók megismerkedjenek a nyelvi és életkori sajátosságaiknak is megfelelő szótárakkal és ezek segítségével fejlesszék
idegen nyelvi tudásukat. A verseny három selejtezőből, regionális döntőkből és országos döntőből állt. A selejtező és a regionális forduló feladatainak megoldása online rendszerben zajlott. 90 perc állt rendelkezésre a feladatok megoldására. A Bolyai iskola három csapata jutott tovább a regionális döntőbe. A német nyelvet tanuló Ficsor Barbara, Lakatos Lívia, Mokri Martin és Rácz Cintia pedig március 22-én vettek részt
Szegeden a verseny országos döntőjén. Felkészítőjük Szabó Edina némettanár.
Forrás: Bolyai iskola
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szErEncsés az, aki a saJÁT
pÁTriÁJÁBan TUd kiTELJEsEdni
A szerencsi származású Dr. Ringer István történész, régész, muzeológus valamint a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum igazgatója. Még csupán
39 éves, de már több kitüntetést és díjat is magáénak tudhat, melyeket tudományos munkája elismeréseként
ítéltek oda neki. 2015-ben a Magyar
Tudományos Akadémia fiatal kutatói
díját érdemelte ki, társadalmi szerepvállalása miatt pedig Sátoraljaújhely
városától Pro Urbe-díjat vehetett át a
tavalyi esztendőben. Vele beszélgettem.
– Dr. Ringer István Szerencsen született itt
végezte el az általános és középiskolát,
majd az egyetemi éveit Budapesten töltötte.
– Már általános iskolában egyértelmű volt,
hogy a humán tantárgyak állnak közel hozzám,
a gimnáziumban pedig már tudtam, hogy ilyen
irányban szeretnék továbbtanulni. A történelem
mindig a kedvenceim közé tartozott, ezért döntöttem úgy, hogy az ELTE történelem szakára jelentkezem, majd egy év múlva a régészéti képzést is elkezdtem, ezen belül pedig a középkori
régészetre specializálódtam.
– Az egyetem elvégzése után gyakornoki
évét Debrecenben töltötte, de a szíve viszszahúzta a Zemplénbe ezért Sárospatakon
kezdte el a pályafutását.
– Csak nagyon rövid ideig törtem azon a fejem,
hogy esetleg máshol könnyebben boldogulnék,

de úgy döntöttem, hogy én itt maradok a
Zemplénben. Nagyon szeretem ezt a régiót, a
tájat és az itt élő embereket. Akkor a legközelebbi lehetőség Sárospatakon adódott, a Rákóczi Múzeumban.
– Az itt töltött évek alatt több jelentős
ásatást is vezetett, az ő nevéhez fűződik a
sárospataki Rákóczi-vár kertjében feltárt
XVII. századi ágyúöntő műhely felszínre
hozása.
– Ez egy hosszú munka eredménye volt, hét
évig zajlott a régészeti és feltáró folyamat, aminek befejezésével olyan tárgyi emlékek és épületek kerültek felszínre, amik bemutatják a
bronzágyú öntésnek a történetét és az ezzel
kapcsolatos ismereteket. Ezt a látogatók egy interaktív kiállításon tekinthetik meg. A sárospataki múzeumnak ez az egyik legnépszerűbb tárlata. Örülök, hogy ennek a folyamatnak a részese lehettem, és nagyon inspiráló volt számomra,
hogy a semmiből a sok éves munkának köszönhetően egy idegenforgalmi látványosságot hoztunk létre. Az ágyúöntő műhely 2015-ben ICOMOS- díjat kapott, amit olyan befejezett műemléki helyreállításoknak ítélnek oda, amit a
legkiválóbbra értékel egy szakmai bizottság.
– Ekkor döntött úgy, hogy a régészeti munka után másban is szeretné kipróbálni magát.
– Ennek a nagy munkának a lezárása volt az,
amikor úgy éreztem, hogy váltani szeretnék.
2014-ben adódott egy lehetőség, és azóta töltöm be a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Mú-

A sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum épülete

zeum vezetői posztját. Ez egy nagyon összetett
feladat, ami mellett az eredeti szakmám kissé
háttérbe szorult, de nem teljesen, hiszen a sátoraljaújhelyi Vár-hegyen lévő vár feltárását én
vezetem. Korábban úgy gondoltam, hogy 5 év
elég lesz nekem a múzeum élén, de ma már úgy
érzem, hogy középtávon is sok motivációt ad
ez a pozíció és látok még sok feladatot magam
előtt. Büszke vagyok rá, hogy az évek során sikerült folyamatosan növelni a múzeum látogatottságát és egyre népszerűbb az intézményünk. Öt tématerületen van állandó kiállításunk, ami egy ilyen kis intézmény esetében nagyon ritka. Folyamatosan tanulok, hogy minél
magasabb szinten tudjam végezni a munkámat.
Időközben muzeológus diplomát is letettem, valamint régészetből tudományos fokozatom van.
– A munka mellett egyre több időt igyekszik eltölteni a családjával is.
– Mindig is fontos volt számomra a család. Minden vasárnap hazajárok Szerencsre a szüleimhez, e mellett persze a két éves kislányommal
és a párommal töltöm a szabadidőmet. Közel
áll hozzám a természet, szeretek horgászni és
kertészkedni valamint a kutyámmal töltött idő
is kikapcsol. A sport is aktív része volt az életemnek, ugyanis több évig futballoztam, többek
között a szerencsi focicsapatnak is a tagja voltam. Életem legjobb döntése volt, hogy a régióban maradtam, hiszen azt gondolom, hogy
szerencsés az, ha az ember ott tud kiteljesedni
ahonnan származik, és a saját pátriájában találja meg a számítását.
V. E. A.
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KÖZÉRDEKŰ

Szerencs Város Napja
2019. április 7-14.
Szerencs Város Önkormányzata minden érdeklődőt szeretettel vár
az 1605-ben Szerencsen megtartott fejedelemválasztó országgyűlés emlékére szervezett
Szerencs Város Napja ünnepi programjaira és kísérőrendezvényeire
Április 7. vasárnap
9 óra: XII. Szerencs Város Kupa Nemzetközi Asztalitenisz
Verseny. Helyszín: Kulcsár Anita Sportcsarnok

Április 10. szerda

18 óra: A Szerencsi Rákóczi-vár Képzőművész Stúdiója első
kiállításának megnyitója. Helyszín: Rákóczi-vár Árkád terem. Köszöntőt mond: Koncz Ferenc országgyűlési képviselő. A kiállítást megnyitja: Nyiri Tibor polgármester.
A tárlatot bemutatja: Schlosserné Báthory Piroska művésztanár, a Stúdió vezetője. Közreműködnek: Molnár Evelin
énekes és a szerencsi művészeti iskola növendékei

Április 11. csütörtök
17 óra: Kiváló tanulmányi és sporteredményt elért diákok
és felkészítőik elismerése. Helyszín: Bocskai István Katolikus Gimnázium aulája. Az elismeréseket átadja: Nyiri Tibor polgármester, dr. Egeli Zsolt alpolgármester és Koncz
Ferenc országgyűlési képviselő

Április 12. péntek
SZERENCS VÁROS NAPJA
10.30 óra: Koszorúzás Bocskai István fejedelem szobránál.
Helyszín: Kossuth téren.
11.30 óra: A fejedelemválasztó országgyűlésre emlékező

ünnepi műsor. Helyszín: Rákóczi-vár színházterme.
Köszöntő: dr. Gál András gimnáziumigazgató. Közreműködnek: a Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium diákjai
Ezt követően:
Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
nyilvános ünnepi ülése. Helyszín: Rákóczi-vár színházterme. Ünnepi köszöntő: Nyiri Tibor polgármester. Beszédet
mond: Koncz Ferenc országgyűlési képviselő.
Napirend: Szerencs Város Díszpolgára, Pro Urbe Szerencs
és Szerencs Város Közszolgálatáért kitüntetések átadása,
„Hermann Lajos Kamarai Díj Szerencs” elismerés átadása

Április 13. (szombat)
13 óra: VIII. Várudvari vigadalom. Helyszín: Rákóczi-vár.
A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár új szabadtéri
színpadának ünnepélyes felavatása és birtokba vétele
Közben: A XIV. Szerencsi Pálinka- és Bormustra ünnepélyes megnyitója, majd eredményhirdetése

Április 14. ( vasárnap)
10 óra: Koszorúzás az 1605-ös országgyűlés emléktáblájánál az istentisztelet keretében. Helyszín: szerencsi
református templom. Köszöntő: Balázs Pál lelkész. Műsor:
Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.

K Ö ZÉ
RD
Ű INFORMÁCIÓ
K
ZÉR
D EK
EKŰ
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.

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 Hivatal éS gyámHivatal

Cím: 3900 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.

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.

ÜgyeleteS gyógySzertáraK

Április 1-7.: Alba Gyógyszertár, április 8-14.: Tesco Gyógyszertár, április
15-21.: Centrum Gyógyszertár.

orvoSi Ügyelet

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

SzerencSi művelődéSi
KözPont éS Könyvtár

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

SzerencSi HíreK
Ügyeleti teleFonSzáma:

(20) 340-6089
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a HéT GYóGYnöVénYE : a kapOr
A kapor eredetileg a
Földközi-tenger vidékén
termett, ahol még a mai
napig vadon is előfordul.
Európába és az akkori
Pannóniába valószínűleg a
római legionáriusok hozták be.
A középkorban a boszorkányság ellen védekeztek vele, a Kárpát-medencében régóta jelentős gasztronómiai szerepet tölt be,
minden konyhában előszeretettel használják. A
kapor a népi gyógyászat egyik kedvenc gyógynövénye, amelynek számos pozitív hatását ismerjük. A belőle készült tea vízhajtóként is jól
funkcionál, de használják felfúvódás, emésztési
zavarok, hányinger, fogínygyulladás, álmatlanság vagy éppen étvágytalanság ellen. A nyersen fogyasztott kapor értékes antioxidáns. Kiváló C-vitaminforrás, így képes semlegesíteni
az emberi szervezetben a szabadgyököket,
amelyek a sejtek károsodásáért felelősek. Baktériumellenes hatása igen erős, képes meggátolni a káros kórokozók elszaporodását a belekben, és szervezetünk más tájékain is. Ebben a

tekintetben a kapor vetekedik a fokhagymával.
Férfiaknál a merevedési reflexet erősíti. Csökkenti a magas vérnyomást, és jótékony hatású
a szívizom vérellátása szempontjából. Vércukorszint csökkentő hatása is van, amit a benne
lévő vanádiumnak köszönhet, ami szabályozza
az inzulin termelődését és megakadályozza a
zsír elraktározódását, így az elfogyasztott szénhidrát nem raktározódik el zsírként, hanem
egyenesen az izomsejtekbe jut és energiává
alakul át. A húgyúti betegségeket leggyakrabban az E. Coli baktérium okozza, amelynek
megtelepedését a kapor meggátolja. A kiszáradt szájüreg ideális környezet a szájszagot oko-

zó baktériumok megtelepedésének. A kapormag rágcsálása elpusztítja a nyelven tenyésző
baktériumokat. Serkenti a vesék működését is,
várandósság alatt viszont nem szabad kaprot
szedni! A téli időszakban nem jutunk friss kaporhoz, éppen ezért kézenfekvő a szárított kapor használata. A kapor szárítása nagyon kényes dolog, mert az illóanyagok, amelyek nagyon fontos összetevői a növénynek, már 5060 fok körül elpárolognak. Legjobb saját termesztésű növényt csomóba kötve száraz, sötét
helyen megszárítva gondoskodni egész évre való mennyiségről.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: Nagy Károly utasítására minden háztetőre kövirózsát
kellett ültetni, hogy megvédje az ott lakókat a villámlástól és a boszorkányoktól. A
beküldők közül Nagy Magdolna, 3900 Szerencs, Ondi u. 24. szám alatti olvasónk a Szerencsi
Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány
átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Miért kényes dolog a kapor szárítása?
Megfejtéseiket április 12-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le
a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

a zsíréGETŐ zELLErszÁr
A zellert a görögök már a középkorban használták gyógyító
erejéért, a kínai gyógyászatban pedig úgy tartják számon,
mint az egyik leghatásosabb fiatalító növény. Európában a
népgyógyászat is használja a zeller gyökerét afrodiziákumként, Indiában, Kínában pedig a zellermagból készítenek
főzetet vagy csak egyszerűen megrágják a zellermagokat.
A zeller (Apium graveolens) a zellerfélék családjába tartozó gyógy-és fűszernövény. Világszerte három változata terjedt el, Magyarországon a
gumós változatot termelik. A halványított vagy szárzeller és metélő zeller
levélnyelében 30–50 mg/100g C-vitamint is tartalmaz, míg a gumós változat csak elenyésző mennyiséget. Ennek levele és gumója adja az illatos,
aromás, édeskésen fanyar ízű fűszert. Nálunk inkább a nagy gumós, vékonyabb szárú zellert termesztik, ezt szokták a levesbe tenni. A másik
népszerű típus a szárzeller, aminek a szára vastag és húsos. Ennek a szárát, és nem a gumóját esszük, mert az kicsi és tele van gyökérrel. Ennek
a fajtának az előnye, hogy rengeteg C-vitamint is tartalmaz, ezért különösen hasznos a téli hónapokban.
A zellerszár salaktalanít, tisztítja a vért, szabályozza az étvágyat, ezért
fogyókúrázóknak különösen ajánlott. Erős lúgosító hatása van, emellett
szinten tartja a vércukorszintet, megszünteti a savasodást, gyomorégést. Mivel rengeteg szilíciumot tartalmaz, gyorsan
regenerálja az ízületeket, az
ütőereket és a kötőszöveteket. Kumarin tartalmánál fogva
a zellerszár aktívabbá teszi a fehérvérsejteket, így hatékonyan vesz részt a
rákmegelőzésben. Jelentős mennyiségű magnéziumot, káliumot és kalciumot tartalmaz. Ezeknek az ásványoknak a jótékony hatása hozzájárul a kiegyensúlyozott idegrendszerhez. A

zellerszár serkenti a veseműködést, ezért vízhajtóként is alkalmazható.
A magja, a szára és a gyökere kiváló vízhajtó és elősegíti a kismamák
tejtermelését, serkentő és erősítő hatású. A zellerből nyert illóolajok idegrendszeri panaszok, ízületi gyulladások
és a gutaütés kezelésében használatosak. Szív- és érrendszeri
problémák esetén is segítségünkre lehet, hiszen magas
nátrium és kálium tartalma miatt, szabályozza a vérnyomást
és a koleszterinszintet. Magas B-vitamin tartalmának köszönhetően
segíti a fokozott koncentrációt és
stressz oldást. A zeller gyógyhatása akkor
érvényesül legjobban, ha nyersen fogyasztjuk.

14 SZERENCSI

hírek
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LEGELTETési TiLaLOm
és EBzÁrLaT ELrEndELésE
A járási főállatorvos Szerencs város közigazgatási területére 2019. március 31-április 21. közötti időszakra legeltetési tilalmat és ebzárlatot
rendel el a rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt. A vakcina
tartalmú csalétkeket kisrepülőgépekről juttatják ki a kezelendő területre, de lakott, sűrűn beépített területeken nem szórnak ki csalit. A
csalétek az ember számára kellemetlen szagú, belsejében alumíniumműanyag fóliában található a vakcina. Annak érdekében, hogy a rókák
minél nagyobb arányban egyék meg a csalétekbe rejtett oltóanyagot,
az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől számított 21 napos
időtartamra az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el.

Az ebzárlat tartama alatt

– tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat
megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne
érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését
mellőzni lehet, ha azok onnan ki nem szökhetnek;
– kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad
kivinni;
– a település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos
kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.
– Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek,
a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő

ebek, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozás alól.
– Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá
kell helyezni az ebzárlat időtartamára. Az állat hatósági megfigyelése
az ebzárlat esetleges meghosszabbítása esetén sem tarthat kilencven
napnál tovább. Amennyiben a kóborló eb vagy macska veszettség elleni oltottsága nem állapítható meg, és az állat befogása, illetve hatósági megfigyelése nem oldható meg biztonságosan, az állatot a járási
hivatal határozatára járványügyi intézkedésként az állatvédelmi előírások megtartásával le kell ölni.
– Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény
nem tartható.

Legeltetési tilalom:

– a szarvasmarhák, bivalyok, juhok, kecskék, lovak, szamarak, öszvérek
és sertések legeltetését a lakott településen belül az erre kijelölt helyen,
ilyen hely hiányában a lakott település határától számított 500-1000
méteren belül kell megszervezni,
– bármely állatfajba tartozó állatok vándorolva történő legeltetése tilos,
- az állandóan legelőn tartott húshasznú szarvasmarha-állományok legeltetését – az állomány nagyságától függően – 10-20 hektáros területre kell korlátozni.
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Rácz Jánosné – több telektulajdonos nevében – ezúton szeretne köszönetet mondani a gyors és hatékony intézkedésért, hogy az önkormányzat a szerencsi Kertész dűlőhöz vezető bejáratot újra járhatóvá
Prügy, Bartók út 10. sz. alatti családi tette a telektulajdonosok számára.
ház, sok jószágtartásra alkalmas melléképülettel eladó. Érdeklődni a helyszínen. (5,6)

tés
apróhirde

INGATLAN

EGYÉB
Nyertes Eu-s pályázatok TOP, KÖFOP,
IKOP, MAHOP, GINOP pénzügyi elszámolását, projektmenedzsmentet vállalok. Kapcsolat: palyazat.szerencs
@gmail.com. (5,6)

a szerencsi Hírek
következő száma
2019. április 19-én
jelenik meg.
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nYErTEk a szErEncsi kOsarasOk
A Szikszó Szikla fölényes legyőzése utáni
két hetes kosárcsendet követően, hazai
pályán folytatta bajnoki szereplését csapatunk, amely a Miskolci Egyetem kosárlabda
gárdáját fogadta március 21-én a Hunyadi
Sportcsarnokban. A mérkőzésre kilátogató
nézők akcióban gazdag, a végsőkig kiegyensúlyozott összecsapást láthattak. Az
első negyedben mind a hazaiak mind a
vendégek jól kezdtek, a mérkőzésen egyik
csapat sem tudott igazán a másik fölé kerekedni. A szinte fej-fej melletti állást a szerencsiek az utolsó negyedben törték meg,
amikor is sorra dobták a három pontos kosarakat. A végeredmény Szerencs VSE –
Miskolci Egyetem, 106-97.
N. I.

sakk: GYŐzELEm az UTOLsó
FOrdULóBan
Szerencs Város Sportegyesületének megyei I. osztályú sakkcsapata, a tabella utolsó helyén álló Hidasnémeti gárdáját fogadta március 24-én a
Rákóczi-várban. A bajnokság utolsó fordulójában a szerencsiek magabiztosan ültek a sakktáblákhoz, tekintve, hogy a vendégcsapat játékosai
nem tartoznak az erősebbek közé. A papírforma szerinti összecsapás vé-

gül a szerencsiek győzelmével zárult 7,5 - 4,5 eredménnyel. A BorsodAbaúj-Zemplén I. Borbély Zoltán csoport első helyén a Putnoki VSE végzett 51,5 ponttal, második lett a DVTK III. csapata, a harmadik, dobogós
helyezést az Edelényi VSE II. gárdája szerezte meg. A szerencsi sakkozók
36 ponttal a tabella 6. helyén végeztek.
N. I.

kéziLaBda: VErEséG Hazai pÁLYÁn
Az Albrecht-Miskolc RKSE játékosait fogadták a Szerencs VSE kézilabdázói
március 22-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A tapasztaltabb miskolci
lányok már a mérkőzés elején megszerezték a vezetést és az első félidőre
10 pontos előnyre tettek szert. A második félidőben is folytatódott a vendégek magabiztos játéka, akik lendületes támadásokkal rendre betaláltak
a hazaiak hálójába. Nem volt könnyű dolga a szerencsi lányoknak, akiknek egy igen erős miskolci védelmen kellett áttörni ahhoz, hogy pontot
szerezzenek. A mérkőzés végére a fiatalabb szerencsi játékosok nem tudták felvenni a miskolciak tempóját, akik a játék végére 16 pontra növelték
az előnyüket. A végeredmény: Szerencs VSE – Albrecht-Miskolc RKSE: 2339. A szerencsi lányok következő mérkőzése idegenben március 30-án a
Tiszaújvárosi SC ellen volt, mely 37-24-es eredménnyel zárult az ellenfél
győzelmével.
N. I.
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GYŐzTEk a FOcisTÁk
A B.A.Z. megyei I. felnőtt bajnokság 20. fordulójában Szerencs Város Sportegyesületének futballcsapata a Parasznya SE gárdáját fogadta
március 23-án a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A kiélezett összecsapáson mindkét csapat
keményen küzdött a győzelemért. A szerencsieknek a 13. percben sikerült átvenni a vezetést
Tóth Tamás találatával. Azonban a vendégek rövid időn belül kiegyenlítettek, így 1-1-es állásnál
mentek pihenőre a játékosok. A második játékrészben folytatódott a kiélezett párharc. A szerencsieknek sikerült felülkerekednie a vendégeken majd a 71. percben Gombos Ádám talált az
ellenfél kapujába, így a hazaiak győzelmével zárult az összecsapás. Végeredmény: Szerencs
VSE-Parasznya SE: 2-1. Az U19-es csapatunk
Parasznya U19-es együttesét fogadta. Ez a mérkőzés a hazaiak nagyarányú győzelmével zárult.
Végeredmény: Szerencs VSE U19-Parasznya SE
U19: 7-0.
V. E. A.

sikErEs aszTaLiTEniszEzŐk
Jól alakult az elmúlt időszak az asztaliteniszezőink számára. Az NB II-es
együttesünk március 23-án Vácra látogatott, ahol 12-6 arányban tudtak
diadalmaskodni a szerencsiek. Lehoczki Gábor, Stadler Tamás és Macsuga
József 3-3, Korály Tibor pedig 2 ponttal járult hozzá a győzelemhez.
A Lehoczki–Korály kettős a páros mérkőzést is megnyerte. Ennek a győzelemnek azért van nagy szerepe, mert így még mindig van esélye a csapatnak, hogy akár még az első helyet is megszerezze.
Az NB III-as csapatunk Kömlő ellen játszott, ahol 11-7 arányban tudott
győzni a csapat. Li Hongyang és Köllő András 4-4, Köllő Ábel pedig 2
meccset nyert. A Li
Hongyang–Köllő András kettősnek a páros
mérkőzést is sikerült
megnyernie.
A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei ifjúsági és
felnőtt megyei versenyen vettek részt a
szerencsi asztaliteniszezőink, és sok szép
eredmény született.
Macsuga József magabiztos játékkal nyerte

meg a versenyt. A II. helyezést Korály Tibor szerezte meg. A Macsuga
József–Stadler Tamás együttes a páros versenyszámban nem talált legyőzőre, így megérdemelten lettek elsők. A második helyezett a Korály
Tibor–Bodnár József alkotta kettős lett. Az ifjúsági játékosok mezőnyében pedig Köllő Ábel állhatott fel a dobogó legfelső fokára.
Köllő András szakosztályvezető
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kErEszTrEJTVénY
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része.
12. Zala megyei községben lakik. 13. Pokorny …: színésznő. 14. Az argon vegyjele. 15. Ugord! páratlan számú
betűi! 16. Európai Közösség röviden. 18. Vállalkozási forma. 19. …mnyi: pöttöm. 20. A szerelem istene a latin
mitológiában. 22. Kb. fél hl-es űrmérték. 23. Ocsúdik. 25.
A pubban hörpintik! 27. A gallium vegyjele. 28. Haszontalan holmi. 29. Számol. 32. Gambrinus itala! 33. Kis
mennyiségű. 34. …ország: fővárosa Tallinn. 36. Világbajnokság rövidítése. 37. Haza fele! 38. Páratlan szabás!
39. Tojás; németül. 41. Számítógépes rendszer (Hagyma
elosztó). 42. Nógrád megye legnagyobb, olyan települése, amely nem város.
FÜGGŐLEGES: 1. A házaspár női tagja. 2. Eleredt az eső.
3. Luxemburg és a Dél-afrikai Köztársaság autójelzése.
4. Klasszikus kötőszó. 5. Szignál. 6. Törökország autójelzése. 7. Spanyol személyautó márka. 8. Német és görög
autók jele. 9. …gros: nagyban. 10. Település Szerbiában.
11. A három ókori görög törzs egyike. 17. Első …: könnyűzenei együttes. 18. A bróm vegyjele. 19. A szóban forgó
személy, ő. 20. Cipész szerszám. 21. Szag, illat; latinul. 22.
Dél-Afrikából származó, nálunk dísz- és gyógynövény.
24. A bárium vegyjele. 26. Lombos növény. 30. Római 6os. 31. Szaladj! Szedd a lábad! 32. Orosz becézett férfinév.
33. Nemzeti bajnokság rövidítése. 34. A fősor második, befejező része. 35. Utód. 36. Vissza: Lemberg ukrán neve! 37. Miniszterelnök volt (Gyula
1994-1998). 39. Barázdabillegető! 40. Kanada autójelzése. 41. Tea; németül. 43. …, mi a kő! (Petőfi). 44. Teaest közepe! 45. Kilobájt rövidítése.
Előző rejtvényünk megfejtése: Egy kedves szó olyan, akár a tavaszi napsütés. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Szűcs Györgyné,
Szerencs-Ond, Fő út 63. A fenti rejtvény megfejtését április 12-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 (április 5-19.)
kos: iii. 21. – iV. 20.

Oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

Áprilisban a Kos jegyűek egy rendkívül sikeres időszak elé néznek. Ekkor világossá válik
majd, hogy a kemény munka tényleg megéri, hiszen komoly előrelépést hozhat a karrierépítés terén, amennyiben ez a cél lebeg az ön szeme előtt.

Nem meglepő, hogy időnként nem rendelkezik a szükséges tudással és a kellő információkkal egy-egy döntés meghozásához.
Nincs abban megvetendő, ha ilyenkor egy barátjától, vagy egy szakembertől kér segítséget.

Most intellektuálisan a csúcson lesz,
ezért ha valamilyen jó ötlete támad, akkor fogadja el azt. Ne vessen el semmilyen forradalmian új elképzelést, mert megehet, hogy a későbbiek során megbánja majd, ha így tesz.

Néha az út maga sokkal fontosabb a személyisége fejlődése szempontjából, mint
az éppen aktuális cél elérése. Miután sikeresen
megbirkózott minden akadállyal, sokkal erősebbé válik és semmi nem áll majd az útjába.

Néha úgy érzi, hogy az lenne a legjobb,
ha mindent hátra hagyva elmenekülne.
Néha az élet elviselhetetlennek tűnik és az ember nem látja a kiutat a gondok közepette. De
ne feledje, hogy minden megoldható!

Engedje szabadon a szenvedélyét és ne
hagyja, hogy bármi is visszatartsa önt.
A csillagok állása rendkívül kedvező az ön számára, így ennek köszönhetően az érzelmei biztos, hogy viszonzásra találnak majd.

A rohanó élet következtében és a digitális világ információáradata miatt az
ember könnyen megfeledkezik a romantikáról.
Vegyen egy kellemes gyertyafényes fürdőt a
partnere társaságában, vagy egyedül és próbáljon meg lazítani, kikapcsolódni kicsit.

Az, hogy időnként az emberen úrrá lesz
a félelem és a szorongás, egy teljesen
normális dolog. Túl sok terhet vett mostanság
a vállaira, és ha most nem is csökkentheti a
munkatempót, akkor is legalább szánjon egy
kevés időt a lazításra.

Tekintsen mindig előre, ne rágódjon a
múlton, hiszen senki nem képes azt
megváltoztatni. Tanuljon a hibáiból, bocsásson
meg önmagának és koncentráljon a jövőre, hiszen kiváló periódus elé néz ebben a tavaszi
időszakban.

Kerülje el a bonyolult helyzeteket legyen
szó akár a munkájáról, vagy a magánéletéről. A felesleges konfrontációk súlyos vitákhoz vezethetnek. Rá fog jönni, hogy a szerelem
nem csupán a fizikai vonzódásról szól. Az érzelmek és az érzések ugyanolyan fontosak hozzá.

Április hónap elején a csillagok állásának
köszönhetően nagyszerű tetteket vihet
véghez, ezért most ne fogja vissza magát. Használja a képzelőerejét és lepje meg a környezetében élő, ön számára fontos embereket. A hála
sem fog elmaradni.

Ha magányosnak érzi magát, akkor ne
féljen megtenni azt a lépést, amivel
enyhítheti a magányát. Például akár egy házi
kedvencet is beszerezhet, és a segítségével
könnyebben megbirkózhat ezzel a periódussal
és elterelheti a negatív gondolatait 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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