362 millió
turiSztikai
fejleSztéSre
Szerencs önkormányzatának célja, hogy nagy mértékben hozzájáruljon a település turisztikai vonzerejének fejlesztéséhez, a turisták által itt eltöltött idő növeléséhez. (cikkünk a 4-5. o.)
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SzerencSig
négySávoSítják
a 37-eS főutat
koncz ferenc országgyűlési képviselő bejelentette,
hogy állami forrásból
négysávosítják a 37-es
számú főutat. a munkálatok jövőre kezdődnek.
(cikkünk a 3. o.)
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BicikliSek vették BirtokBa a várat
Egy 60 fős biciklis társaság vette birtokba a szerencsi Rákóczi-várat a húsvéti hétvégén. A Mensa
HungarIQa Egyesület tagjai 14 éve rendszeresen
szerveznek biciklitúrákat, voltak már többek között a Fertő-tónál és Baranyában is. – Régóta szerettük volna Tokaj-Hegyalját is bejárni. Nagyon
tetszik az, hogy ilyen sok pici település van együtt
és mindegyik olyan sokat adott hozzá a magyar
kultúrához – mondta el érdeklődésünkre Mózes
Krisztián, a túra szervezője. A csapat legidősebb
tagja 65 év fölötti, a legfiatalabb pedig másfél
éves volt. Az egyik napon Tokajba kerékpároztak,
onnan Bodrogkeresztúrba, Olaszliszkára, Erdőbényére, majd Abaújszántó érintésével érkeztek
vissza Szerencsre. Ezeken a helyeken természetesen megnézték a látnivalókat és a környékbeli településeket is felkeresték. – Monokon megnéztük
a Kossuth házat, Golopon a címertárat. Prügy felé
is mentünk, ahol a Móricz tájház esett útba, illetve
itt Szerencsen a Zempléni Múzeumot is meglátogattuk. Szerencsről mindenkinek a csokoládé jut

eszébe, de ez ennél sokkal több. A túrázók közül
sokan jelezték, hogy nem is gondolták volna, milyen szép ez a város. Az élményhez az is hozzátesz, hogy egy történelmi várban lakhatunk, ami
elérhető áron, nagyon jó szolgáltatást nyújt. Gyönyörű a hely és a szobákon is látszik a folyamatos

felújítás. Az a tény pedig, hogy mindez az önkormányzat tulajdona, szerintem egy plusz dolog,
hogy ilyen jól tud gazdálkodni a városvezetés. Nagyon jól éreztük magunkat, mindenki segítőkész
volt – tette hozzá a túra vezetője.
M. B.

felHíváS

kiSS attila emléktúra

2019. június 1-jén a XXI. Körömi Rákóczi Fesztivál
alkalmából megrendezzük a Rákóczi Futóversenyt.
Útvonal: Köröm, Tiszalúc, Taktaharkány, Bekecs,
Szerencs. Táv: 30,5 km.
A versenyre való jelentkezés a korom@korom.hu e-mail
címen történhet.
Jelentkezés határideje: 2019. május 23. 18 óra.
Regisztráció a verseny napján június 1-jén 8.30-tól
8.50-ig.
Rajt: A Körömi Rákóczi Emlékparkból 9 órakor.
Cél: Szerencs, Rákóczi-vár udvara.
Jelentkezés amatőr futók részére. Frissítő ásványvizet a
verseny közben biztosítunk mozgó kisbuszból. A jelentkezési lap mellékletét képezi egy nyilatkozat, melyben a
résztvevők arról nyilatkoznak, hogy a táv lefutását saját
felelősségükre vállalják. Akik Szerencsre személykocsival
érkeznek, azokat busszal Körömig szállítjuk.
Díjazás: 1. helyezett: 50.000 Ft, 2. helyezett: 30.000 Ft,
3. helyezett: 20.000 Ft.
A verseny fő szervezője vitéz Tóth Tibor, Köröm Község
polgármestere. Elérhetőségei: korom@korom.hu, tibor550209@gmail.com, Telefon: (20) 512-0874.
További szervezők: Szerencs polgármestere: Nyiri Tibor;
Bekecs polgármestere: dr. Bodnár László; Tiszalúc polgármestere: Majdanics László; Taktaharkány polgármestere: dr. Szemán Ákos.
Sok sikert kívánunk!

A szerencsi Sziget Alapítvány a tragikusan fiatalon elhunyt Kiss Attila gimnáziumi igazgatóhelyettes emlékére, valamint a sportjellegű természetjárás népszerűsítése érdekében – immáron 16. alkalommal emléktúrát szervez a Szerencsi-dombvidéken,
amelyre szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. Utunk során megemlékezünk Csőri
István és Szatmáry Ágnes helytörténeti kutatókról.
A túra ideje: 2019. május 18. (szombat).
A túra indítási helye és időpontja: Szerencs, Rákóczi-vár, 8 óra.
A túra útvonala: Szerencs - Rákóczi-vár – Árpád-hegy – Hidegvölgy Monok – záportározó – Ingvár – Nagyrépás – Megyaszó református parókia - Megyaszói Református Temető.
Táv: kb. 20 km, szintemelkedés: kb. 100 méter.
Egyéb tudnivalók:
– Visszautazás a túra után különjárati autóbuszszal.
– Monokig jelzett turistaúton, utána jelzetlen
úton haladunk.
– A túrán mindenki saját felelősségére indul.
– A túra során frissítővel szolgálunk Monokon,
és a célban.
– Javasolt felszerelés: bejáratott túrabakancs (túracipő), tartalék zokni, esőköpeny, kulacs víz,
eü. csomag, sapka a nap ellen.
– Rossz idő esetén is elutazunk a megyaszói temetőbe és elhelyezzük a megemlékezés virágait.
– Akik úgy döntenek, hogy Monoktól nem akarják folytatni az utat, azoknak megoldjuk az átszállítását Megyaszóra.
A túrán való részvétel szándékát kérjük
visszajelezni a szervezőknél.
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Sikerült elérni: SzerencSig
négySávoSítják a 37-eS főutat
Hosszú ideje gyakori téma a 37-es számú főút négysávosításának kérdése.
Szerencs és a térség gazdasági fellendülése szempontjából nélkülözhetetlen a 37. számú főút bővítése. Május 8án a Magyar Közút Non-profit Zrt. sajtótájékoztatóján Koncz Ferenc országgyűlési képviselő bejelentette, hogy a
Kormány döntésének köszönhetően
tisztán állami forrásból (EU-s támogatás nélkül) a munkálatok jövőre megkezdődnek.
Röviden összefoglalva, a bejelentés kalandos
előzményeiről annyit lehet tudni, hogy már az
első Orbán-kormány alatt döntés született a 37es főút négysávosításáról Miskolctól Szerencsig.
A szocialista kormányzat alatt részben – Hernádkakig megépítették, azonban a továbbépítést levették a napirendről.
A 2010 és 2018 közötti ciklusokban pedig az autópálya-építés élvezett elsőbbséget.
Orbán Viktor miniszterelnök 2018 márciusi szerencsi látogatásakor ígéretet tett arra, hogy a
Kormány ebben a ciklusban megvalósítja a 37.
számú főút fejlesztését. Az elmúlt év szeptemberében a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás ülésén Koncz Ferenc országgyűlési képviselő
a térség polgármestereivel együtt levelet írt a
miniszterelnöknek annak érdekében, hogy felgyorsuljanak a főút négysávosításának előkészítési munkálatai, hiszen a beruházás mihamarabbi megkezdése és kivitelezése valamennyi
érintett település érdeke.
2018 novemberében Koncz Ferenc bejelentette,
hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium a Kormány elé terjesztette a 37-es főút
ügyét a négysávosítással kapcsolatban.

Az idei városnapi eseményen pedig örömmel
tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a Kormány a
levélírás eredményeként elfogadta a 37-es számú főút kétszer kétsávosítását Szerencsig, mely
három év alatt fog megépülni.
A Magyar Közút Non-profit Zrt. Borsod-AbaújZemplén Megyei Igazgatóságán tartott május
8-ai sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a főúton 11,5 tonnás burkolat-megerősítés és a jelenleg 2×1 forgalmi sávos főút 2×2 sávra történő bővítése 2020-ban kezdődik meg.
Az építési szakasz eleje Gesztely és Hernádkak
települések határa, az építési szakasz vége pedig
eléri Szerencs belterületi szakaszát. A beruházás
során 6 db meglévő vízfolyás feletti híd bontására és új vasbeton híd építésére, valamint három
új körforgalom megépítésére kerül sor. A szerencsi meglévő körforgalom nem kerül átépítésre.

A beruházást követően a balesetveszélyesnek
mondható jelenleg 13300 egységjármű/nap forgalmú szakaszon elválasztott forgalmi sávokon
érhetik el úticéljukat a közlekedők. A környező
települések térségéből nap, mint nap sokan ingáznak Szerencs és Miskolc között, így a mainál gyorsabban és biztonságosabban közlekedhetnek.
A sajtótájékoztatón jelen lévő polgármesterek
megkérték Koncz Ferenc országgyűlési képviselőt, hogy tolmácsolja köszönetüket Orbán
Viktor miniszterelnöknek és Kormányának a beruházás megvalósításáért.
A képviselő a sajtótájékoztató végén örömmel
közölte, hogy azon fő célkitűzések közül, amelyek miatt újra beült a parlamenti székbe, az
egyik teljesült.
M. B.
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362 millió turiSztikai
fejleSztéSekre
Már többször tájékoztattuk olvasóinkat arról, hogy a sikeres európai uniós
pályázatoknak köszönhetően turisztikai fejlesztések, épületek energetikai
korszerűsítései, iparterület fejlesztés,
valamint környezettudatos és gazdaságélénkítő újítások valósulnak meg
településünkön. Szerencs Város Önkormányzata a következő időszakban
362 millió forintot fordíthat turisztikai
fejlesztésre.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázattal Szerencs Város Önkormányzatának célja, hogy jelentős mértékben hozzájáruljon a település turisztikai vonzerejének fejlesztéséhez, a turisták által itt eltöltött idő növeléséhez.
Három helyszínen valósul meg az infrastrukturális fejlesztés:
1. Rákóczi-vár: itt megtörténik az elérhető
szolgáltatások körének bővítéséhez szükséges
eszközbeszerzés.
2. Cukorraktár épülete (Turisztikai Központ): a belső tér rendezése és új funkciók kialakítása történik meg, a Csokoládé Panoptikum kiállító terme, illetve egy interaktív belső
játszótér is megvalósul.
3. Tó: Pihenőpark és játszótér kialakítása, valamint horgászati lehetőség biztosítása szerepel
a tervek között.
A tervezett beruházások hozzájárulnak a szezonalitás csökkentéséhez, hiszen a pihenőpark
az év minden napján, míg a Csokoládé Panoptikum és a hozzátartozó kiszolgáló egységek a
munkaszünet napok kivételével egész évben
várják a látogatókat.

AKTUÁLIS

A Rákóczi-várban a rendezvények színpadi
infrastrukturális hátterének fejlesztését tűzték
ki célul, ezen belül új szabadtéri színpad, valamint annak kiszolgálására korszerű hang- és
fénytechnikai eszközök kerülnek kiépítésre.
A várkert nyugati oldalán kialakítandó közösségi téren megtörténik a zöldfelület rendezése, szabadtéri bútorok és „várjátékok” – szabadtéri a történelmi környezetbe illeszkedő

SZERENCSI

játszóeszközöket helyeznek el. A vár éttermének konyha technológiai és vendégváró berendezéseinek fejlesztései valósulnak meg. A
vár mellett 25 db parkoló építését tervezik,
valamint térvilágítást.
A Turisztikai Központ területét a Szerencspatak mentén lévő egyéb forrásból kialakítás
alatt álló horgásztavakkal közel 6.000 m2
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nagyságú ingatlan köti össze. A projekt keretében ezen ingatlanon egy szabadidő és rekreációs pihenőpark kerül kialakításra, ezzel kibővítve az igénybe vehető szolgáltatások körét. A projektelemre vonatkozó költségvetés
a parkosítási munkákat, a térvilágítás kiépítését, valamint játszóeszközök és szabadtéri
bútorok elhelyezését tartalmazza.
A régi cukorraktár épületének felújítása egy
előző támogatásból már megvalósult, ezért jelen pályázat a még szükséges belső tér rendezését és a funkciók kialakítását tartalmazza.
Elbontják a volt cukorraktár melletti egykori
trafóállomást, melyen parkosítást és játszótér-építést terveznek. A két terület összevonását követően jön létre a Turisztikai Központ
szolgáltató egysége és a kibővített közösségi
tér.
A fejlesztések eredményeképpen hosszabb
időt tudnak eltölteni a turisták a településen,
igényeik kiszolgálására magánvállalkozások
bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások
nyújthatók, amelyek munkahelyteremtéssel
járulnak hozzá a térség, illetve a település fejlődéséhez. Csokoládé Panoptikum például
egyedi lehetőség a régióban.
Jelen fejlesztés tárgya egy olyan tervezett beruházás, mely jelentős mértékben hozzájárulhat Szerencs turisztikai vonzerejének fejlesztéséhez, az itt eltöltött idő növeléséhez, illetve az elmúlt években a településen és a térségben megvalósított turisztikai fejlesztések
kihasználtságának fokozásához. Ezzel Szerencs fontos alkotóeleme lehet a tágabb térség, Tokaj-Hegyalja turisztikai kínálatának is
– áll a pályázatban.
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javáBan tart az ivóvízminőSég
javító fejleSztéS
Korábban már tájékoztattuk olvasóinkat arról, hogy a Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvízkezelési Önkormányzati Társulás beruházásában zajlik az
az ivóvízminőség-javító fejlesztés,
mely során 6,5 km hosszan cserélik ki
az elavult azbesztcement csővezetékeket Szerencsen. A rekonstrukció 262,4
millió forintból valósul meg a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív
Program támogatásával. Kiss Attila
képviselőt, a Borsodvíz Zrt. cégvezetőjét (fotónkon) kérdeztük a beruházás
jelenlegi állapotáról.
– Az elmúlt hetekben
elkészült az Árpád út,
a Pincemester köz, a
Bényei és Korvin Ottó
utcák ivóvízvezeték rekonstrukciója. Március
utolsó napjaiban pedig nagy
fába vágtuk a fejszét: a Rákóczi és a Bekecsi út

900 méteres szakasza következett. Nem ez a
leghosszabb rész a projekt során, de a legbonyolultabb, mert itt a legnagyobb a forgalom –
mondta el Kiss Attila.
A Borsodvíz Zrt. a munkálatok előtt értesítette
a lakosságot, hogy április első napjaiban kezdődik majd a két hónapig tartó folyamat, ami alatt
a fővállalkozó Cs-Ker Tranzit Kft. kiássa a munkagödröket, a Borsodvíz Zrt. pedig elvégzi a
szakipari, szerelési munkákat. – Úgy terveztük,
hogy körülbelül két hónap múlva fogjuk visszaadni a vizet. Ezen időszak alatt ideiglenes vízvezetékről biztosítottuk a vízellátást. Örömmel
jelenthetem be, hogy egy hónap kellett a munkához, a kivitelező gyorsaságának köszönhetően és óriási szerencsénk volt az időjárással is.
Nem volt túl hideg, és túl meleg, sem csapadékos időjárás. Minden vízvezetéket sikeresen átkötöttünk az új vezetékre, így a húsvét utáni napokban megkezdődhetett a munkagödrök betakarása is – tájékoztatott Kiss Attila.
Hat munkagödör azonban még nyitva maradt
a Kórházköz és a Bekecs tábla közötti útszaka-

szon. – Az önkormányzat megrendelésére elvégezzük a hiányzó szennyvíz bekötő-vezetékek kiépítését is. Ez 14 lakást érint a Kovács
Cukrászdától a Bekecsi útig – tette hozzá a Borsodvíz Zrt. cégvezetője, aki azt is elmondta,
hogy hozzákezdtek a projekt leghosszabb szakaszához az Ondi úton. – Az Ondi út három vezetékszakaszát fogjuk rekonstruálni. Ezeken a
részeken nem kell felvágunk az utat, mert végig
a zöld területeken tudunk dolgozni. A helyieknek némi bosszúságot okozhat, hogy a kapubejárókat nem tudják használni, vagy kicsit feltúrjuk az ingatlanok előtti közterületet, de közlekedési akadályt nem fog jelenteni. Később következik a Kassa utca, ahol a kerékpárúton fogunk építeni egészen a Bajcsy-Zsilinszky úton,
a Csalogány úton túl a Bányai utcáig. Ezeken a
területeken megvárnánk a júniust, amikor már
véget ér az iskolai tanév. Nem akarunk nehézséget okozni azzal, hogy az iskolai időszakban
bontjuk fel a vezetéket. Remélhetőleg augusztus 6-ig egy sikeres műszaki átadás fog történni
– mondta Kiss Attila.
M. B.

gazdafórum SzerencSen kitüntetéSt
kapott a
képviSelő
Szövetségben a magyar gazdákért címmel fórumsorozat indult az elmúlt napokban, melynek egyik állomása Szerencsen volt április 23-án.

Az eseményen Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, mint házigazda köszöntötte a megjelenteket, majd dr. Nagy István agrárminiszter adott
tájékoztatást a mezőgazdaság jelenlegi helyzetéről és a jövőbeni
tervekről. Hangsúlyozta, a minisztérium elsődleges feladatának a versenyképesség javítását
tekinti, hiszen 2010
és 2018 között
ugyan 153%-al nőtt
a mezőgazdasági

kibocsájtás hazánkban, azonban az egy hektárról származó jövedelem nagyságában elmaradunk a vetélytársainktól. A cél, hogy ezt a lemaradást is behozzuk. Ennek egyik fő eleme az
öntözés kérdése. Jelenleg olyan aszály van Magyarországon, amire már nagyon régen nem
volt példa és eddig 34 ezer hektárról jelentettek
aszálykárt a gazdák. Ezért nagyon fontos a kormány azon döntése, ami alapján 10 éven keresztül évi 17 milliárd forintot fordíthat a minisztérium az öntözés infrastruktúra fejlesztésére. Ezen
túl szó esett a nemzeti birtokrendezés megoldásáról, valamint a generációváltás kérdését is
taglalta a miniszter: – Az a feladatunk, hogy
olyan gazdasági környezetet tudjunk teremteni,
ami vonzóvá teszi a fiatalok számára az agrárpályát – fogalmazott Nagy István.
V. E. A.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőr Szövetség 2018-ban végzett munkájáról, gazdálkodásáról, a 2019. év fő feladatairól és az idei költségvetési tervről tartottak tisztújítással egybekötött gyűlést Miskolcon, május 5-én délelőtt.
Az esemény alkalmat adott kitüntetések, elismerések átadására is. A megyei szövetség legrangosabb díját, a „Szatmári Gyula Emlékplakettet” kapta meg – mások mellett – Koncz Ferenc országgyűlési képviselő „a polgárőr mozgalom támogatásában végzett áldozatkész, önzetlen munkájáért.”
SfL
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irány a Sereg
– önkénteSeket toBoroznak
A Magyar Honvédség 2017-ben átalakította és megújította
az önkéntes tartalékos rendszerét, amelynek új elemeként
a helyi közösségekre építve hozta létre az önkéntes területvédelmi tartalékos szolgálati formát. A témával kapcsolatban a Szerencsi Városi Televízió vendége volt Nagy Géza
őrnagy 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda vezetője
(fotónkon), akivel a katonai toborzásról beszélgettünk.
Alább az interjú szerkesztett változatát olvashatják.
– Kik lehetnek katonák? Mit jelent a tartalékos katona?
– Az alapfeltételek a betöltött 18 éves életkor, magyar állampolgárság,
magyarországi lakhely, büntetlen előélet, és az adott szolgálati formához
a pszichológiai, egészségügyi és fizikai megfelelés. A Magyar Honvédségben többféle szolgálati forma van. A hivatásos katonák, a szerződéses
katonák és a tartalékosok. A tartalékos szolgálati formák közül hármat
különböztetünk meg. Ezek közül az egyik legközismertebb és a legújabb:
a területvédelmi tartalékos szolgálati forma. Ez a járási rendszerre épülve
a helyi közösségek érdekében létrejött szolgálati forma. Talán ez a legnépszerűbb a tartalékos szolgálati formák közül és a legkevésbé kötött.
Munka mellett, tanulmányok mellett mindenféle nehézségek nélkül művelhető és szolgálható ilyen módon a Magyar Honvédség.
– Mi a területvédelmi tartalékos katonák feladata?
– A területvédelmi tartalékos szolgálatnál a cél az, hogy minden járásban
egy járási századot hozzunk létre. A járási század parancsnokától az utolsó beosztottig mindenki tartalékos katona. Sok kiképzési feladaton kell
részt vennie egy személynek ahhoz, hogy a Magyar Honvédség szerves
részévé váljon. Minden megyében megalakult egy területvédelmi zászlóalj, amelynek a kiképző százada készíti fel ezeket a járási tartalékos
századokat a területvédelmi feladatokra. A saját járásukra vonatkozóan
bizonyos közlekedési csomópontok vagy létesítmények védelmét, őrzését
végzik. De békeidőben is van tennivaló: a katasztrófavédelmi feladatokban való tevékenykedés, legyen ez akár ipari, vagy természeti katasztrófa.
Nemzeti ünnepeink alkalmával protokolláris feladatokat is ellátnak. Így
tudják növelni az egyes települések rendezvényeinek színvonalát.
– Az alkalmassági vizsga milyen részekből áll?
– Az alkalmassági egy háziorvosi vizsgálatból és egy pszichológusi vizsgálatból áll. A pszichológiai vizsgálat nem több, mint amikor bármelyik
magyar állampolgár fegyvertartási engedélyt szeretne kérni Magyarországon. Tulajdonképpen ugyanazon az egészségügyi és pszichológiai
vizsgálaton kell átesnie. A fizikai felkészültségre sokan rá szoktak kérdezni. Komoly fizikai vizsgálat nincs a bekerülést megelőzően, de nyilván
a kiképzés során érezhetik úgy a jelentkezők, hogy ez számukra nem
megfelelő. Mivel ez egy önkéntes tartalékos rendszer, így lehetőség van
arra, hogy a kiképzés során azt mondja, nem tudja ezt tovább vállalni és
inkább kiszáll a rendszerből.
– Milyen juttatásokat kapnak az önkéntes tartalékos katonák?
– A területvédelmi tartalékosok a próbaidő leteltével szerződéskötési
díjat kapnak. Ezen felül természetesen a Magyar Honvédség azokra az
időszakokra, amelyekre alkalmazza a területvédelmi tartalékos szolgálatait, a rendfokozatának és a beosztásának megfelelően illetményt biztosít. Mivel a Magyar Honvédség rendelkezésére áll, ezért rendelkezésre
állási díjat is kapnak a tartalékos katonák, ami a mindenkori minimálbér
100 százaléka egy évre vonatkoztatva. Ezt a szerződéskötésük egy éves
évfordulójára kapják meg.

– Hol lehet jelentkezni?
– A Magyar Honvédség karrieroldalán is lehet a www.iranyasereg.hu honlapon, de természetesen személyesen állunk az érdeklődők rendelkezésére
hivatali nyitva tartásunk szerint, Miskolcon a Hatvanötösök útja 2. szám
alatt, a miskolci toborzóirodában.
M. B.

Köszönet
az 1%-ért!

A Sziget Alapítvány ezúton szeretné
megköszönni az elmúlt évi
felajánlásaikat, amely 2018. évben
215.286 Ft volt.

Kérjük továbbra is támogassák
alapítványunk működését!

Adószámunk: 18412884-1-05
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SzakmunkáS diákok verSenyeztek
a Hegyalja tuSán
A Szerencsi Szakképzési Centrum a tavalyi évhez hasonlóan Hegyalja Tusa néven rendezte meg megyei szintű versenyét, mely során női szabó, fodrász,
csecsemőgondozó, valamint a villanyszerelő és az asztalos szakmát tanuló
diákok mérték össze tudásukat és kreativitásukat.

Az április 29-ei eseményt Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, a rendezvény fővédnöke nyitotta meg és beszédében arról szólt, hogy a mai
világban egyre nagyobb szükség van képzett
szakemberekre. Nyiri Tibor polgármester is beszédet mondott, szerinte egy jó szakmával minden esély megvan ahhoz, hogy a diákok el tudjanak helyezkedni. – Akinek van tudása, kézügyessége, akarata és jó a munkához való hozzáállása, annak a jövőben igen komoly lehetőségei lehetnek – hangzott el.
Kovács Enikő, a Szerencsi Szakképzési Centrum

történelemBől
jeleSkedtek
Az Eszterházy Károly Egyetem Történelemtudományi Intézete és Doktori
Iskolája idén 9. alkalommal rendezte meg éves történelem versenyét,
melynek témája „A forradalmak kora” volt. A verseny három írásbeli fordulójának eredményei alapján, a 2019. április 13-án Egerben megtartott
országos szóbeli döntőbe jutott a Bocskai István Katolikus Gimnázium és
Szakgimnázium csapata, ahol nemes és magas színvonalú küzdelmet követően az igencsak előkelő Országos 4. helyezést szerezték meg. A csapat
tagjai: Danyikó Dorka Csilla, Sándor Bence és Szepesi Bennó 12. A osztályos
tanulók voltak. A tanulók felkészítője Jancsovszki Máté, a Gimnázium történelem-földrajz szakos középiskolai tanára volt.
Jancsovszki Máté, történelem tanár

főigazgatója elmondta, ez az esemény jó alkalom, hogy felhívják a figyelmet arra, milyen
nagy hiány van szakemberekből. – A Hegyalja
Tusán a diákok versenyrutint szerezhetnek, kapcsolatokat építhetnek és szakmai fortélyokat is
elleshetnek. Ha minden jól megy a jövőben akár
a szakma sztárjai lehetnek – mondta. Ezt követően kezdetét vette a verseny. Az idén 84 fő
indult a megmérettetésen különböző kategóriákban, akik az Ózdi, Miskolci és Szerencsi Szakképzési Centrumok tanulói. A legjobbakat a nap
végén díjazták.
M. B.

elSők lettek
BiBliaiSmeretBől

A Szerencsi Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjai részt vettek
azon az országos csapatversenyen, amit „Biblia – a világ legolvasottabb
könyve” címmel rendeztek meg a szervezők. A megmérettetésre az ország százhatvannyolc csoportja adta le nevezését, a szerencsiek hét csapattal indultak. A verseny egy feladatlap közös kitöltésére, egyéni- és projektmunkára épült, amelyben voltak rejtvények, rajzok és montázsok, kreatív írások is. A szerencsi tanintézményben pénteken ismertették a végeredményt – amelyből kiderült, valamennyi csapat jó helyezést ért el, sőt
az ötödikesek első helyen végeztek.
SfL
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BúcSú a középiSkoláS évektől
Szerencs két középiskolájában múlt hétvégén tartották meg
a ballagási ünnepségeket. Városunkban több mint kétszáz
ballagó középiskolás diák köszönt el pénteken és szombaton
egykori iskolájától.
A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája május 3-án délután tartotta meg ballagási ünnepségét. Idén hat nappali és egy esti tagozatos osztály fejezte be középiskolai tanulmányait. A végzős tanulók vállukon tarisznyával, kezükben
virágcsokrokkal a Rákóczi-vár belső udvarába vonultak. A búcsúzó diákok
feltűzték az emlékszalagot és átadták az iskola zászlaját az alsóbb évfolyamos társaiknak. A ballagók énekes és verses műsora után Kovács Julianna igazgató köszönt el a végzősöktől. – Ma véget ér életetek egy
fontos szakasza. A múlt ajtaja bezárul, és holnap kinyílik egy újabb, egy
nagyobb talán ijesztőnek tűnő, amelyre nagy betűkkel van írva egy szó:
élet. Ne féljetek kilépni, megtenni az első lépéseket. Próbáljatok meg
magabiztos, határozott felnőttként helyt állni, mindvégig embernek maradni – hangzott el, majd a legkiemelkedőbb tanulókat könyvjutalomban

érettSégi

Megkezdődtek az idei írásbeli érettségi vizsgák május 6-án. A diákoknak az első napon magyar nyelv és irodalom tudásukról kellett
számot adniuk. Kedden matematikával, szerdán történelemmel,
majd idegen nyelvekkel folytatódott az érettségi.

részesítették. Az ünnepség végén a szakképzősök egy utolsó közös sétával búcsúztak a középiskolás évektől.
A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban május 4-én, szombaton ballagtak a végzősök. A virágokkal feldíszített iskola aulája megtelt szülőkkel, rokonokkal, barátokkal. A csengőszó után megjelentek a kivetítőn a
ballagók tablóképei, mellettük tanulmányi és sportsikereik. A végzősök
vállukon tarisznyával, versekkel és énekekkel intettek búcsút az alma maternek, majd feltűzték az emlékszalagot az iskola zászlajára. Az eseményen beszédet mondott Kocsis Sándor plébános, majd Dr. Gál András
igazgató. – Dolgos hétköznapok eredménye a mostani ünnepünk. Sikerek
és kudarcok, könnyek és mosolyok fémjelzik az utat, amelyet végigjártatok a Bocskaiban. Büszkék vagyunk rátok. Közös munkánk most véget
ér, a gondtalan gyermekkor ma lezárul, hétfőtől már a mestervizsga következik. Számot kell adnotok tudásotokról, szorgalmatokról, hogyan sáfárkodtatok tehetségetekkel az elmúlt években. A saját lábatokra kell állnotok az egyetemeken, vagy a munka világában – mondta Gál András,
aki nemcsak a végzősöktől búcsúzott, hanem az intézménytől is, ugyanis
ezen az éven nyugdíjba vonul. A beszédét követően díjazták a kiváló tanulmányi eredményt elért tanulókat.
M. B.

arany minőSítéS
Május 3-án Miskolcon tartották a Táltos Világ mesemondó verseny előválogatóját. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola 7. osztályos
tanulója Stomp Bence arany minősítéssel az országos döntőbe jutott, melyet Budapesten rendeznek majd. Felkészítője: Harkályné Kovács Katalin.
Forrás: Rákóczi iskola
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SzerencSi majáliS
A Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár szervezésében majálisra
várták az érdeklődőket május 1-jén a Rákóczi-vár belső udvarára. A délelőtt folyamán öt csapat mutatta be gasztronómiai tudását. Az elkészült
ételeket a látogatók is megkóstolhatták. Délután változatos programok
szórakoztatták a kilátogató közönséget. Nyiri Tibor polgármester megnyitó beszédét követően a Szikra tánciskola növendékeinek bemutatóját
nézhették meg az érdeklődők, majd ezt követően a karatésokat láthatták. Molnár Evelin énekes is színpadra lépett és a Bolyai iskola tanulóinak
fellépését nézhették meg az érdeklődők. Ezután hastánc show és a Bocskai István Katolikus Gimnázium diákjainak produkciója színesítette a
programot. A legkisebbek a Bundás bocsok kalandjai című bábelőadáson
vehettek részt a Lovagteremben. A Megyaszói Fúvósok fellépése után a
szerencsi majális a Mérföldkő zenekar koncertjével zárult.
M. B.

különdíj
a költőverSenyen
Az Aquincumi Múzeum, a Magyar Írószövetség és a Pannon Művészet Alapítvány idén immár a XXII. Aquincumi költőversenyt rendezte meg.
Klasszikus, időmértékes formában írt versekkel lehetett pályázni, a hívómondat alapján:
„Ércnél is maradandóbb művet emeltem én.”
(Horatius)
Az Aquincumi Múzeumban megtartott döntő
és eredményhirdetés alkalmán, 2019. április
13-án, színészek (Papp János, Udvaros Dorotytya, Papp Dániel és Bede-Fazekas Anna) tolmácsolásában hangzottak el a döntőbe jutott
versek.
A verseny fővédnöke Szakonyi Károly, a zsűri
elnöke pedig Farkas László, az Új Írás folyóirat
szerkesztője volt.
Jeney András (fotónkon) idén hetedszer pályázott, a legutóbbi hat verse közül mindegyik
bejutott a döntőbe. Kétszer érdemelte ki a
bronzzal ékesített babérkoszorút, a mostani
pályázaton pedig az Új Írás folyóirat különdíját nyerte el.

Jeney András
Ércek bár megavulnak…
Hol van a tegnapi hó, s hol a vár is hegy tetejéről…
Porrá mállik a kő, szél viszi, fújja tova.
S völgybe ha épül a város – véled örök, de hiába –,
Elsöprik cunamik, hóviharok, Vezuvok.
Víz fenekén Titanic, vele süllyed a gyilkosa, jéghegy;
Kincsed, büszke hajó, tengeriszap temeti.
S nézz szét, bronz vagy akármilyen érc, autócsoda, műhold,
Jegygyűrűd aranya – lesz ezer év a kora?
Sav, aranyat feketít és Ferraridat eszi rozsda,
Szputnyik a légben elég, Föld nyeli el, ha lehull.
Nincsen hát, ami mégis megmaradna utánunk?
Einsteint is feledünk? – s nincs Mona Lisa mosoly?
Miló Vénusza, Bohr-modellek – mind-mind csak a véges? –
Lesznek-e – mily titok ez! – mégis a végtelenek…
Mintha zenélne, zsong a fülembe Dante szonettje,
S hunyt szemem éteren át látja a két Bolyait.
Mathezis, geometria, Appendix hagyatéka:
Más tér – „semmiből új” – másfelé, más igaz út.
Panteonba vezet. Ott összeérnek a szférák,
Danték s jambusaik – párhuzamok, Bolyaik.
Végtelent muzsikál, titkot rejt, látod, a szellem:
Új utakat tör az ész, verseket őriz a szív.
S ércek bár megavulnak, ők örökre ragyognak,
Szobraikon patina hallgat időtelenül.
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„az alkotó munka küldetéS
a Szülőföld éS a nemzet felé”
Ekker Róbert neve mindenki számára ismerős lehet, aki járt már
Szerencsen, hiszen különböző szobrok és emléktáblák dicsérik keze
munkáját városszerte. A környék egyik legnagyobb kulturális és
szórakoztató eseményének az Országos Csokoládé Fesztiválnak is
kulcsfigurája, hiszen minden évben a rendezvény egyik fő látványossága az általa készített csokoládé szobor. Nem csak szülővárosában, hanem számos környező településen, sőt a határon túl
is van olyan község, ahol az ő művei díszítik a köztereket. Vele beszélgettem.
– Ekker Róbert Szerencsen született, az általános iskolai éveit is itt töltötte. Ekkor
már kitűnt társaitól kézügyességével és
rajztehetségével.
– Mindig szerettem rajzolni, festeni, főleg a természetből inspirálódtam, de a portrék is közel
álltak hozzám. Tóth Miklósné művésztanár ismerte fel először a bennem rejlő tehetséget, az
ő biztatására választottam a művészi pályát.
Az általános iskola befejezése után Szegedre
felvételiztem a Tömörkényi István Gimnázium
és Művészeti Szakközépiskola szobrász szakára.
Itt olyan magas színvonalú képzést kaptam elismert oktatóktól, ami kiváló alapot nyújtott a
pályafutásom során.
– A középiskolát követően néhány évig
Budapesten élt, de mindig is Szerencs volt
az otthona és ide vágyott vissza.
– A fővárosi éveket követően visszaköltöztem
Szerencsre, hiszen visszahúzott a szívem édesanyám is itt él. Ekkor adódott egy lehetőség a
Szerencsi Csokoládégyárban, grafikus pozíció
betöltésére. A cég által forgalmazott klasszikus
szerencsi csokoládék csomagolásának grafikáját
én terveztem. Többek között a 30 éves múltra
visszatekintő Szerencsi állat ABC sorozat mintázata is az én nevemhez fűződik. Az alkalmazott grafikus munka mellett a díszítő szobrászattal is elkezdtem foglalkozni. Közel 10 évig
tevékenykedtem az édesipari vállalat kötelékében, majd teljes energiámmal a kő és bronz
szobrászati munkával kezdtem foglalkozni. Időközben megnősültem és három gyermekem
született.
– A Szerencsen található köztéri szobrok
és emléktáblák nagy része az ő keze munkáját dicsérik. Emellett a már ikonikusnak
számító csokiszobor kiállítás is az ő nevéhez fűződik.
– 2007-ben, amikor az első Országos Csokoládé
Fesztivál ötlete megfogalmazódott, felvetődött
az ötlet, hogy minden évben egy különleges
csokoládé szoborral színesítjük a rendezvényt.
A csokoládé faragás folyamatait autodidakta

módon sajátítottam el, mindig
tanulva az előző tapasztalatokból. Az elmúlt években több
történelmi személyt valamint
mesefigurákat is megformáztam az édességből. Az itt készült alkotások egész évben
megtekinthetőek a Szerencsi
Turisztikai Központban. Az év
többi részében is rengeteg felkérés érkezik hozzám. Jelenleg
a Sziget Alapítvány megbízásából a régi, elkopott emlékművek felújítása zajlik folyamatosan a városban. Többek között a zsidó temetőben, a Bartók Béla úton már elvégeztük
a rekonstrukciókat, de II. Rákóczi Ferenc szobránál, illetve
a második világháborús emlékműnél is végeztünk munkálatokat, hogy olvasható jó állapotú táblák őrizzék a történelmi emlékeinket. A magyarság múltja mindig is közel
állt a szívemhez, a munkáim témájának nagy része a népünk fontos eseményeihez és személyeihez kapcsolódik. Hitvallásom, hogy az alkotó
munka küldetés, minden megszülető alkotás
adósság törlesztés a szülőföld, a nemzet felé,
azért a szellemi és fizikai táplálékért, amely életre hívta, megtartotta bennem az alkotó embert.

sokkal több energiám marad. Szabadidőmet elsősorban a családommal szeretem tölteni, főleg
most, hogy megszületett az első unokám. Emellett szívesen horgászom és járom a természetet. Az íjászkodás szintén fontos pont az életemben, ez az a sport, ami segít a koncentrációban és kikapcsol is egyben. Régebben hagyományőrző csoport tagja is voltam, történelmi
öltözetben mutattuk be a korabeli fegyvereket
különböző bemutatókon.

– Két évvel ezelőtt súlyos betegségen esett
át, ami nagyban megváltoztatta az életét.
Hosszú felépülését követően új szemléletmóddal folytatta tovább a munkát.
– Ez a betegség rádöbbentett arra, hogy el kell
engedni azokat a dolgokat, amelyek nyomasztanak. Szerencsés vagyok, hiszen ez egy olyan
súlyos állapot volt, amiből sokan nem tudnak
felépülni. A gyógyulást követően egészségesebben élek és sokkal jobban odafigyelek magamra. Megtanultam átengedni egyes munkafolyamatokat másoknak, ha szükségesnek látom. Azt
mondják a szobrászat magányos szakma, de én
szívesen dolgozom csapatban is. Ennek köszönhetően új barátságok is szövődtek, valamint

– A jövőre nézve a szobrászkodás mellett
a tanítás is a tervei között szerepel.
– Nemrég elkezdtem a fiatalabb korosztállyal is
foglalkozni, havi rendszerességgel tartok interaktív órákat a helyi általános iskolákban, ahol
a csokoládéról, annak megformálásról adok át
információkat a diákoknak. A gyerekek nagyon
élvezik ezeket a foglakozásokat, és sok ismerettel gazdagodhatnak. Emellett azt sem tartom
kizártnak, hogy fiatal szobrász tanulókat is oktassak a jövőben. Az alkotó munkát addig szeretném folytatni amíg az egészségem engedi,
hiszen ez nem csupán egy szakma számomra,
hanem a hivatásom, ami az egész életemet átöleli.
V. E. A.
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két napig Szünetel
a gázSzolgáltatáS
A TIGÁZ ZRT. értesíti a fogyasztókat, hogy 2019. május
21. (kedd) 22 órától 2019. május 23. (csütörtök) 22 óráig
Szerencs és Szerencs-Ond település földgáz hálózatán vezeték karbantartási munkálatok miatt a

FÖLDGÁZ BETÁPLÁLÁSA SZÜNETEL.
A gázszünet alatt kérik, hogy a fogyasztók a FŐELZÁRÓT
TARTSÁK ZÁRT ÁLLAPOTBAN a vezetékekben lévő minimális
nyomás megtartása érdekében.
A gázszünettel kapcsolatban a központi diszpécserszolgálat
ad információkat: 06 80/300-300.
A TIGÁZ Zrt. kéri és köszöni a fogyasztók türelmét és megértését.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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.

KÖZÉRDEKŰ

közeleg
a pedagóguSnap
Szerencs Város Önkormányzata minden évben a pedagógusnap alkalmából ünnepélyes keretek között köszönti a városban működő
nevelési-oktatási intézmények még aktív vagy már nyugalmazott
pedagógusait, és kiemelten azokat, akik jubileumi diplomára jogosultak, vagyis 50, 60, 65, 70, esetleg 75 éve szerezték meg képesítésüket. Kérjük mindazokat, akik jogosulttá váltak jubileumi diplomára, jelentkezzenek a Szerencsi Polgármesteri Hivatalban a 47/565262-es vagy 06 20 219-33-09-es telefonszámon, vagy a programok@szerencs.hu e-mail címen.
Szerencs Város Önkormányzata

virágoSítáSi verSenyt
Hirdet a vároS
Szerencs Város Önkormányzata fontosnak tartja a gondozott lakókörnyezet kialakítását, ezért 20 szerencsi vagy ondi lakos részére 100-100
tő egynyári virágpalántát ingyenesen biztosít, a lakóházak előtti közterületek virágosítása céljából. Aki igénybe kívánja venni ezt a lehetőséget,
annak 1 példány kérelmet kell személyesen kitöltenie, és benyújtania a
Szerencsi Polgármesteri Hivatal portáján. A kérelmek elbírálása beérkezési
sorrendben történik. Az első 20 jelentkező élhet ezzel a lehetőséggel! Benyújtás határideje: 2019. május 20. A jogosultakat a határidő lejártát követően írásban tájékoztatjuk, a palántákat a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. Eperjes utca 9. szám alatti székhelyén vehetik át. Szerencs Város Önkormányzatának kertészeti szakemberei a helyszíneken folyamatosan ellenőrizni fogják a virágok közterületre történő kiültetését. Az elkészült virágágyakat értékelni fogjuk, az általunk legszebbnek ítéltek
megalkotói jutalomban részesülnek.
Üdvözlettel: Nyiri Tibor polgármester

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

Május 6-12.: Tesco Gyógyszertár, május 13-19.: Centrum Gyógyszertár,
május 20-26.: Oroszlán Patika.

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.

anyakönyvi Hírek
Házasságot kötöttek: Sike András Péter – Sike-Nagy Nikolett
Születtek: Csömör-Lakatos Zafira, Benkő Lilien, Viczmándi Liliána,
Sotkó Zsolt, Bálint Sára, Bárány Péter, Bányai Gábor, Tóth Mirkó Milán,
Belovecz Gábor István
Elhunytak: Molnár Dezső 82, Kőrösi Károlyné (Nagy Ida) 91, Bereczk
Attila Károly 64, Egri Andrásné (Sontra Erzsébet) 66, Petró Sándor 72,
Bódi Norbert Lajos 31, Pisák Jánosné (Novák Irén) 78, Huszár Gyuláné
(Tóth Margit) 79, Pádár Vilmosné (Nagy Piroska) 76, Koren Jánosné
(Simon Éva Zsuzsánna) 59, Ördög Zoltán 57, Merva Tiborné (Pethő
Gizella) 39, Rozsos Benjáminné (Szabó Éva Mária) 71, Sipos Gusztávné
(Kereki Anna) 87, Turbucz Bertalanné (Bodnár Sári) 86, Mátyás József
63, Lőrinczné Domoszlai Mária (Domoszlai Mária) 79, Bodolai István
78, Földi Béláné (Kocsis Julianna) 86, Kovács Miklósné (Szegedi Mária)
82 , Homoróczki Imréné (Csapó Rozália) 94, Erdős Gáborné (Bakos
Mária) 85, Muhi Józsefné (Simkó Irén) 85, Erdő Emma (Lakatos Emma)
90, Marton Lajos 62, Draskóczi József 79, Jenei Zoltán 89.

SZERENCSI

ÉLETMÓD

hírek

13

a Hét gyógynövénye: a varázSmogyoró
Az őszi varázsmogyoró
Észak-Amerikában őshonos. Ovális alakú, fogazott levelei a mogyoróbokrok leveléhez hasonlítanak, rokonság azonban
nincs közöttük. Élénksárga virágcsomókat növeszt ősszel, és ezzel
egy időben válnak éretté az előző évi terméstokok. A tokok két fekete, csillogó magot tartalmaznak. Az amerikai őslakosok elfogyasztották
a magokat, bár begyűjtésük veszélyes volt, az
érett magok ugyanis szó szerint kirobbannak a
tokból. A leveleket és ágakat az év minden szakában gyűjtik. Kiszárítják őket, majd alkohollal
keverve tinktúrákat, gőzöléses lepárlással pedig
párlatokat készítenek belőlük. Az indiánok régóta alkalmazták terápiás céllal a növény ágai-

ból és leveleiből előállított főzetet égések, rovarcsípések, kelések és egyéb bőrsérülések kezelésére. A csodamogyoró Európában a 18. század óta ismert dísznövényként. A varázsmogyoró hatékonyságát elsősorban népgyógyászati
tapasztalatok támasztják alá. A növényből készült kivonatok külsőleg alkalmazhatók többek
közt, ekcéma, bőrgyulladások, és napégés ese-

tén. Vizes kivonatából készült krém csökkentheti
a gátmetszés utáni fájdalmat és gyulladást. A
kéregkivonatot tartalmazó kenőcs mérsékelheti
az ajakherpesz okozta bőrgyulladást. A növény
kivonatait tartalmazó készítmények alkalmazhatók továbbá krónikus vénás elégtelenség (fájdalom, nehézláb-érzés) és aranyér kiegészítő kezelésére is.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A szagos müge legfontosabb hatóanyaga a kumarin.
A beküldők közül Novákné Molnár Fanni, 3900 Szerencs, Tavasz út 2. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mire használták az indiánok a varázsmogyorót? Megfejtéseiket május 17-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs,
Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

ne pazaroljunk, váSároljunk
inkáBB okoSan!
Világszerte hatalmas az élelmiszerpazarlás, miközben a világ más részein az éhezés jelent nagy
gondot. Az Európai Unióban évente mintegy 88
millió tonna élelmiszerhulladék keletkezik, aminek értéke megközelíti a 143 milliárd eurót. Ebből
47 millió tonna a háztartásokból származik. Ennek több oka lehet, de biztosan belejátszik az
élelmiszerjelölések hiányos ismerete és a hanyagság is. Magyarországon évente 1,8 millió tonna
az élelmiszerfelesleg. Ha ezt a mennyiséget kamionokra raknánk, a sor Budapesttől Párizsig érne. Pedig Magyarországon is sok ezren nélkülöznek, köztük több tízezer gyermek. Hazánkban a
fejenként 40 kg fölöslegessé váló élelmiszer nagy
része abból is adódik, hogy a fogyasztók közel
fele nincs tisztában azzal, hogy mi a különbség
a minőségét-megőrzi és a fogyaszthatósági idő
között.

Mit jelent a minőség-megőrzési
és a fogyaszthatósági idő?

A minőség-megőrzési idő az az időtartam, amely
alatt az élelmiszer a tulajdonságait megfelelő tárolási körülmények között megőrzi. Ezt a dátumot általában hűtést nem igénylő, illetve hoszszabb ideig eltartható termékeken tüntetik fel
nap, hónap és év szerinti sorrendben. A hosszan
eltartható termékeken (pl.: szörpök, fagyasztott,
gyorsfagyasztott termékek stb.) azonban sokszor
csak egy évszám szerepel a minőség-megőrzési
időnél, ekkor az adott év végéig fogyasztható a
termék lényeges minőségi romlás nélkül. Lejárata
után ugyan veszít a minőségéből, de elfogyasztása élelmiszerbiztonsági kockázattal általában
nem jár. A minőség-megőrzési idő lejárta után
sem kell feltétlenül a szemetesbe kerülnie az élel-

miszernek, érdemes adni neki egy esélyt. Azonban legyünk körültekintőek, ha furcsa szagot, az
élelmiszerre nem jellemző színt, állagot tapasztalunk, inkább ne együk meg! A fogyaszthatósági
idő az az idő, ameddig egy gyorsan romló (tej,
tejtermékek, hús és húskészítmények stb.) élelmiszer még biztonsággal fogyasztható, és nem
okoz megbetegedést, ha azt helyesen tárolták.
Lejárta után az élelmiszer elfogyasztása nem biztonságos, hiszen ha nem friss már, elszaporodhatnak benne a baktériumok és a penészgombák, így valóban veszélyes lehet az egészségre.

Tippek az okos vásárláshoz

Ne menj éhesen vásárolni! Éhesen megveszünk mindent, ami a szemünk elé kerül, így biztosan sok szükségtelen dologért is pénzt adunk
ki. Vásárlás előtt inkább együnk meg egy gyümölcsöt vagy pár szem olajos magot, így elkerülhetjük, hogy fölösleges élelmiszerek landoljanak
a kosarunkban!
Mindig írjunk bevásárló
listát! A bevásárlás előtt
érdemes
megbeszélni,
hogy a családból kinek, milyen élelmiszerből, mekkora
mennyiségre lesz szüksége.
Emellett ellenőrizni kell,
hogy mi van a hűtőszekrényben vagy a kamrában.
Hatásos és gyors módszer,
ha indulás előtt telefonunkkal lefényképezzük a hűtő
tartalmát, amit utána bármikor elő tudunk venni a
boltok polcai között. Így

vásárláskor látjuk az otthoni készletet és ehhez
tudjuk igazítani, hogy mi kell még.
Álljunk ellen az akcióknak! Mielőtt megvennénk mindent, ami épp akciós, tegyük fel magunknak a kérdést, hogy valóban szükségünk
van-e rá.
A fagyasztott élelmiszereket válasszuk ki
utoljára, mert a már kiolvadt terméket nem szabad újra lefagyasztani, hanem rövid időn belül el
kell fogyasztani.
Mindig olvassuk el az élelmiszerek címkéjét! Válasszunk tudatosan a hasonló élelmiszerek közül!
Védjük a környezetet! Vegyünk kevesebb csomagolóanyagba csomagolt, ha lehet, kimért termékeket, és mindig vigyünk magunkkal szatyrot.
A cikk a szerencsi GYERE® Program tulajdonosának és szakmai irányítójának, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének közreműködésével jött létre. A program a Nestlé az Egészségesebb Gyerekekért támogatásával valósul meg.
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KRÓNIKA

90. SzületéSnap
Soós Rudolf Gyuláné a közelmúltban ünnepelte 90. születésnapját. Ennek alkalmából köszöntötte az ünnepeltet Nyiri Tibor polgármester április 24-én. A születésnapi eseményen a városvezető
gratulált Ilonka néninek és átnyújtotta a város ajándékait, valamint az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot, ami a szépkorú polgárok iránti tiszteletet hivatott kifejezni.
Ilonka néni nagy családból származik, kilencen voltak testvérek.
Tizenegy évig boltvezetőként dolgozott a Vaddisznó söröző melletti 101-es sz. élelmiszerboltban, majd a Szerencsi Cukorgyárban
tevékenykedett a mokka részlegen, és onnan is ment nyugdíjba.
A korához képest kitűnő egészségnek, testi és szellemi frissességnek örvendő Soós Rudolf Gyuláné szerint a hosszú élet titka,
hogy folyamatosan tevékenykedett, dolgozott és mozgott. Most
is aktív, nagyon szeret főzni, sütni, korábban sokat kertészkedett.
Szeret olvasni, tévét nézni, rejtvényt fejteni, kötni, varrni, horgolni.
A szépkorú hölgynek egy gyermeke született, három unokával
és két dédunokával büszkélkedhet.
M. B.

SpiSák lajoS
HorgáSz emlékverSeny
SzerencSen

A Szerencsi Horgász Egyesület minden évben horgászversennyel emlékezik meg egykori titkáráról, Spisák Lajosról. Idén április 28-án rendezték
meg a megmérettetést a Szerencs-patakon, ahová 36 pecás jelentkezett.
A versenyt idén is haltelepítés előzte meg, aminek során 5 mázsa háromnyaras ponty került a patakba. A délelőttöt átívelő versenyen a következő eredmények születtek: Felnőtt kategória: 1. Éliás Róbert: 29,36
kg, 2. Mizsó Richárd: 11,75 kg, 3. Csóka Zoltán: 7,89 kg. Ifjúsági kategória:
1. Balogh Máté: 11,38 kg, 2. Tamás Ákos: 3,79 kg. Női kategória: Szatmári
Lászlóné: 3,79 kg. Gyerek kategória: 1. Szatmári Zsombor: 3,62 kg, 2.Tóth
Marcell: 1,81 kg.
V. E. A.

A HOLOKAuSZT
ÁLDOZATAIRA
EMLÉKEZTEK
Április 16-án van a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja.
Ebből az alkalomból a Bocskai István
Katolikus Gimnáziumban tartottak
megemlékezést. Az eseményen Köllő
Helga pedagógus idézte fel 1942-től
45-ig tartó időszakot, mely során
több millió zsidót elhurcoltak, vagy
kényszermunkára ítéltek. – 75 évvel
ezelőtt pontosan ezen a napon kezdődött meg a magyar zsidóság deportálása. Az áldozatok számáról
csak becslések léteznek. A holokauszt
legnagyobb áldozatait az Európai zsidók jelentették a nemzetiszocialista
Németország, illetve a vele szövetséges és az általa megszállt országok területén. Az emlékezés feladata,
hogy kegyelettel adózzon az áldozatok előtt és megakadályozza az
emberi kegyetlenség újjáéledését – hangzott el, majd a gimnázium diákjai adtak műsort. Ezt követően az izraelita temető bejáratánál dr.
Egeli Zsolt alpolgármester osztotta meg gondolatait, majd koszorút
helyeztek el a holokauszt áldozatainak emléktáblájánál.
M. B.
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léképülettel eladó. Érdeklődni a helyszínen. (7, 8)

MUNKA

A K-Vill Energy Kft. villanyszerelőket
keres országos munkavégzésre. Szállás,
utazás térített, versenyképes jövedelem.
Érdeklődni: 0652/476-479. (8, 9, 10)
Ha szeretnél egy jó csapat tagja lenni,
jelentkezz! Recepciós és pincér munkakör. Recepciós munkakörbe angol alapfok! Érdeklődni: 0620-511-80-82. (8)

INGATLAN

Prügy, Bartók út 10. sz. alatti családi
ház, sok, jószágtartásra alkalmas mel-
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győztek a koSaraSok
A felnőtt férfi kosárlabdázók a Sátoraljaújhely TK
együttesét fogadták április 18-án, a Hunyadi Sportcsarnokban. Az összecsapás elején a két csapat egyenlő
erőbedobással küzdött, a hazaiak azonban több kosarat tudtak dobni, így a pontokban ők vezettek. A továbbiakban a szerencsiek tempót váltottak, s gyors
visszatámadásokkal lassan, de biztosan tovább növelték az előnyüket. A sátoraljaújhelyiek látva, hogy a hazai csapat sorozatos támadásait nem sikerül feltartóztatniuk, taktikát váltottak és hárompontos kosarakkal
próbálták behozni a lemaradásukat. Sok dobásuk pontatlan volt, így nem tudták megszorongatni a szerencsieket. A hazai játékosok magabiztosan fejezték be a
mérkőzést. A végeredmény: Szerencs VSE – Sátoraljaújhely TK, 104:81. A szerencsiek továbbra is a tabella
első helyén állnak.
N. I.

aSztaliteniSz:
két győzelem Hazai pályán
Az NB II-es asztalitenisz csapatunk Andornaktálya
együttesét fogadta a Hunyadi Sportcsarnokban, ahol
nagyarányú győzelmet arattak a szerencsiek: a végeredmény 15-3 lett. Lehoczki Gábor, Stadler Tamás
4-4, Macsuga József 3, míg Korály Tibor 2 győzelemmel járult hozzá a sikerhez. Mindkét páros mérkőzést
megnyerték az asztaliteniszezőink. Az NB III-ban játszó játékosok Ózd gárdáját fogadták hazai környezetben, ahol nagyon szerettek volna visszavágni az őszi
szezonban elszenvedett vereségért. Ez sikerült is,
ugyanis 12-6 arányú győzelmet arattak a szerencsi játékosok. Li Hongyang és Köllő András 4-4, Köllő Ábel
pedig 3 győzelemmel járult hozzá a meccs megnyeréséhez. A Li Hongyang–Köllő András kettős a páros
mérkőzését is megnyerte- adott tájékoztatást Köllő
András szakosztályvezető.
V. E. A.

SzoroS mérkőzéSen diadalmaSkodtak
A regionális fiú kadett kosárlabda bajnokság alapszakaszában a Szerencs VSE U16-os csapata a MEAFC/ B
csapatát fogadta április 25-én a Hunyadi Sportcsarnokban. A mérkőzés a vendégek számára indult kedvezőbben, akik az első negyedben átvették a vezetést, azonban a szerencsi csapat hamar összeszedett
játékot mutatott, így a félidőben már 44-35 arányban
a miskolciak fölé kerekedtek. Endrész Tamás tanítványai a második játékrészben is folytatták a gyors, lendületes játékukat, és sorra dobták a kosarakat, aminek köszönhetően 19 pontos előnyre is szert tettek
az összecsapás során. Az utolsó negyedre ugyan elfáradt a csapat, de így is sikerült megtartani az
előnyt. Az összecsapás során 92-80 arányú szerencsi
győzelem született.
V. E. A.
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doBogóS HelyezéSek
az európa BajnokSágon
Szerencs Város Sportegyesületének karate szakosztálya három versenyzővel vett részt az Európa bajnokságon április 12-14. között Montenegróban.
A szerencsiek szép eredményeket értek el nemzetközi versenyen. A delegáció legfiatalabb tagja Kiss
Rebeka volt, aki kata azaz formagyakorlat kategóriában indult, ő egy bronzéremmel lett gazdagabb.
Visóczki Panna kumite, vagyis szabadstílusú küzdelemben mutatta meg tehetségét, amit bronzéremmel jutalmaztak. A szerencsi csapat egyetlen fiú tagja Kossuth Kornél egyéni kumite kategóriában ezüst,
csapatban pedig bronzéremmel tért haza a tornáról.
Nagy László vezető edző – aki egy éve vette át a
szerencsi csapat irányítását Varga Csabától – már
két hónappal ezelőtt elkezdte a felkészítést erre a
megmérettetésre: az alapozást követően erőnléti
tréningekkel valamint technikai edzésekkel.
V. E. A.

Szép eredmények
BirkózáSBan
Az április 6-án Szerencsen megrendezett Északkelet-magyarországi Diák I-II. Területi Bajnokságon diák
II. korcsoportban 50 kg-ban Hajdú Árpád a dobogó legmagasabb fokára állhatott fel, Krappai Áron
ugyanebben a súlycsoportban 2. helyezést ért el, 32 kg-ban Beregi Bánk 5. helyen végzett, ezzel kiharcolták az országos bajnokságon való részvételt, amelyet 2019. május 4-én Szentesen rendeztek meg.
Április 13-án Dunakeszin zajlott a serdülő leány országos bajnokság. Szerencs Város Sportegyesületének
Birkózó Szakosztályát Czipa Dorina (fotónkon) képviselte, aki három ellenfelét két vállra fektetve, és
csak a későbbi bajnoktól kikapva lett országos második helyezett.
Ugyanezen a napon volt a diák leány országos bajnokság, ahol Labancz Viktória és Haupt Kamilla versenyzett, újoncként még nem tudtak dobogóra állni.
Illésy László szakosztályvezető, Birkózó Szakosztály

vereSég
Hazai pályán
A B.A.Z. megyei I. felnőtt labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában a Mezőkövesd Zsóry II. csapatát szemerkélő esőben
fogadták a Szerencs VSE focistái a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen május 5-én. A tabella hatodik helyén álló mezőkövesdiek komoly ellenfélnek bizonyultak, a meccs első
gólját is ők rúgták. Ezt követően, rövid időn belül a vendégek még háromszor találtak a szerencsiek hálójába. Sokat
kellett várni rá, de végül a 40. percben megérkezett a szerencsiek első és egyetlen találata Jäger Mátétól, azonban
egy perccel később a mezőkövesdiek az ötödik góljukat is
megszerezték. A játékosok 1-5-ös mezőkövesdi vezetésnél
mentek pihenőre. A második félidőben a fiatalok beállításával javult a szerencsiek játéka, bátrabban fociztak, de az
eredmény nem változott. Végeredmény: Szerencs VSE –
Mezőkövesd Zsóry II: 1-5.
M. B.
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VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 11. Hőemelkedés. 12. A gyerekek programja elalvás előtt. 13. A kripton vegyjele. 15. Hangtalan liszt!
16. A fősor második része. 18. Fél délelőtt! 19.Ráskai
…; kódexmásoló. 21. Édes. 23. Reál közepe! 25. Emeletes páros számú betűi! 26. Sors! 27. Spanyol és holland autók jelzése. 28. USA-beli szabvány. 29. Középen
vezet! 30. Római 2550-es. 31. Első fele! 32. Téli sportot
űző személy. 34. Előad azonos hangzású betűi! 35.
Kedd angol nevének rövidítése. 38. …való: fejfedő.
40. Hosszmérték: 6 láb (1,896 m). 41. Vita közepe! 42.
Egyensúlyát vesztve elbukik. 45. Oszmán tiszt.
FÜGGŐLEGES: 1. Megfelelő. 2. Befejez, bevégez. 3.
Névelő. 4. Teaest közepe! 5. Szintén. 6. És a többi rövidítése. 7. Duplázva: retro édesség féleség. 8. A gerincesek ötödik, utolsó osztályába tartozó állat. 9.
Lusta. 10. Év. 14. Személyed. 16. Az Öreg-tó városa a
Dunántúlon. 17. Termék közepe! 18. Szabálytalanság
a futballmérkőzésen. 20. Eredeti elképzelés. 22. Gél.
24. Zoológia. 27. Fizetést növel. 29. Tojás; németül.
32. Szeráf; svédül. 33. Maguké. 36. Ismét. 37. Nadrágra is vasalják. 38. A fősor harmadik, befejező
része. 39. Azonos betűk! 41. Verbum, szófaj. 43.
Svédország és Luxemburg autó jelzése. 44. Amerikai
természetfeletti horrorfilm címe (2017). 45. … Pacino;
amerikai színész.
Előző rejtvényünk megfejtése: Virágzik a táj, orgonafán dalol egy tarka kis madár! Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Fodor Istvánné, 3900 Szerencs, Ondi út 8. A fenti rejtvény megfejtését május 17-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. május 3-24.)
kos: iii. 21. – iv. 20.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

Egy ideje már halogatsz valamit, görgeted magad előtt a problémát, így viszont nem
jutsz ötről a hatra. Állj végre a sarkadra, és kezdj
el cselekedni, ne a következményektől félj! Merj
harcolni!

Bármennyire igyekszel is, nem fogsz
tudni mindenkivel egyetérteni, és nem tudsz
mindenkit a magad oldalára állítani. A legjobb,
amit tehetsz, hogy tiszteletben tartod az álláspontjukat, és mész tovább a saját utadon.

Meglepő híreket hallasz valakiről, és
emiatt kicsit átértékelheted azt is, amit róla
gondolsz. Ne hagyd, hogy ez a dolog túlságosan
befolyásoljon, és ne feledd, a végső ítéletet magadnak kell meghoznod.

Még el sem kezdődött valami, te máris
azon gondolkodsz, hogyan fogod felhasználni azt, amit ebből megszerezhetsz. Vigyázz, mert nem biztos, hogy ez a hozzáállás
messzire visz!

Igyekszel tiszteletben tartani minden
véleményt, de úgy érzed, van olyan
helyzet, amikor muszáj felemelni a hangodat.
Ne hagyd, hogy valakit igazságtalanság érjen,
miközben te elfordítod a fejedet.

Tudod, hogy van egy feladat, ami rád
vár, és azt is, hogy most már nem halogathatod tovább. Menj elébe az eseményeknek,
és mutasd meg, hogy mire vagy képes, ha elszánod magadat.

Reméled, hogy ebben a hónapban a
pénzügyeid is kissé rendeződni fognak,
és abban is bízol, hogy végre megvalósíthatod
néhány tervedet. Az első lépések ideje valóban
itt van, de ne akarj mindent egyszerre. Bátran
kérj segítséget.

Igyekszel egyenesben maradni, de ebben a hónapban sok olyan dolog jöhet,
ami megpróbálhat eltéríteni az eredeti céljaidtól. Ne hagyd magadat eltántorítani, tartsd észben, hogy miért indultál el! Számos módja van
annak, hogy valamit sikerre vigyél…

Végre sikerül valamit lezárnod, túllépned a kérdésen, és ez egyúttal azt is jelenti, hogy tudsz a fontosabb teendőkre koncentrálni. Ne hagyd, hogy ez a fajta békesség
gyorsan elillanjon. Míg mások óvatoskodnak,
addig te lépéseket tervezel.

Készen állsz arra, hogy megmutasd, mire vagy képes. Ebben a hónapban erre
is sor kerülhet. Most kell egy kicsit rákapcsolnod, ez a hónap sok olyan lehetőséget tartogat
a számodra, amivel megalapozhatod a jövőbeli
terveidet.

Úgy érzed, hogy hagytad kicsúszni az
irányítást a kezedből, és most rosszul
érzed magadat a dolgok alakulása miatt. Ne aggódj, ez a hónap lehetőséget teremt neked arra,
hogy ismét felvedd a fonalat. Olyan útra indulsz,
ami sok kihívást tartogat.

Nagy lépésre szántad el magadat! A
többsége kellemes kötelezettséget jelent majd, de lesz olyan is, amikor meg kell majd
védened a döntésedet. Munkádban készen állsz
arra, hogy nagyobb jutalommal járó feladatot
vállalj.

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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