tanévkezdési
támogatás

Csokoládé
fesztivál

iskolakezdési támogatás
igényelhető az önkormányzattól. a támogatást
erzsébet-utalvány formájában kapják a jogosultak.
(Cikkünk a 3. oldalon)

ezen az éven is megrendezik
az országos Csokoládé fesztivált. idén is tartalmas kulturális programok várják az
érdeklődőket.
(Cikkünk a 10-11. oldalon)
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görög katolikus Családi nap
A Miskolci Egyházmegye szervezésében görög katolikus családi napot
tartottak július 1-jén a Rákóczi-várban. A program közös imádsággal kezdődött dr. Orosz Atanáz püspök vezetésével, majd Csejoszki Szabolcs parókus és Koncz Ferenc polgármester köszöntötte a résztvevőket. Ezt kö-

vetően a Gólyalábas Kompánia előadása következett, majd a Ciráda zenekar invitálta táncházba a gyerekeket. A színes programok mellett volt
minizoo, kézműves foglalkozások és csokiszökőkút is.
M. B.

Honismereti akadémia a természet
vonzásában
tagjai szerenCsen
A természet vonzásában
címmel nyílt kiállítás Kiss
Rozália festőművész képeiből július 21-én a Szerencsi Rákóczi-vár Árkád
termében. A tárlatot dr. Egeli
Zsolt alpolgármester nyitotta
meg, melyet Zöldi Csaba zongorajátéka követett. A Szentistvánbaksán született és jelenleg
is ott élő Kiss Rozália elmondta, hogy immár
négy éve alkot, és gyermekkorától kezdve szereti a természetet. Legfőképpen tájképeket fest,
azonban manapság egyre inkább megtalálhatóak a csendéletek és a különféle állatok is a
vásznakon. Azt mondja, mivel rajzolni sosem
tudott, így tulajdonképpen csak ecsettel készülnek művei.
F. D.
45. alkalommal került megrendezésre az Országos Magyar Honismereti Nyári Akadémia, melynek során a látogatók a környező települések
mellett Szerencsre is ellátogattak július 6-án.
A Rákóczi-vár lovagtermében Koncz Ferenc polgármester köszöntötte az idelátogatókat, majd
Ringer István tárogatós előadása és Nagy József
szavalata következett. A látogatók ezután a Rákóczi-várban található Zempléni Múzeum tárlatát tekintették meg, majd programjuk következő állomása a református templom volt.

A résztvevők nemcsak Magyarország területéről, hanem az országhatáron túlról is érkeztek,
például Erdélyből.
A Borsod-Abaúj Zemplén Megyei Honismereti
Egyesület elnöke elmondta, hogy a minden évben megrendezésre kerülő program központja
idén Sárospatak.
Jövőre – ugyanebben az időpontban – Győrben
rendezik meg az eseményt, amire szeretettel
várnak minden honismeret és helytörténet iránt
érdeklődőt.
F. D.
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tanévkezdési támogatás
igényelHető
A Szerencsi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán október 15-ig tanévkezdési támogatásra
nyújthatják be kérelmüket az általános iskolában, illetve középfokú oktatási intézményben
tanulmányokat folytató gyermek jogán azok a
szülők, vagy törvényes képviselők, akik a kérelem benyújtását megelőző egy éve állandó lakcímmel rendelkeznek Szerencsen.

Tanévkezdési támogatásra jogosult továbbá saját jogán az a nagykorú hallgató, aki első felsőfokú végzettsége megszerzése érdekében nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat. A támogatás összege 10.000 Ft/tanuló, melyet Erzsébet-utalvány formájában kapnak a jogosultak.
A támogatási kérelem letölthető a www.sze-

rencs.hu honlapról, illetve beszerezhető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal információs pultjánál.
A kérelemhez csatolni kell a szülő (kérelmező)
és a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, valamint közép-, ill. felsőoktatásban résztvevők esetében az oktatási intézmény által kiadott tanulói/hallgatói jogviszony
fennállásának igazolását.

mi a véleménye
a tanévkezdési támogatásrÓl?
faragóné takács
tünde

Immáron három éve
vagyok jogosult a tanévkezdési támogatásra,
melyet a nappali tagozaton tanuló gyermekes szülők vehetnek igénybe. A tanévkezdési támogatást rendkívül hasznos dolognak tartom,
melyet Erzsébet-utalvány formájában kapunk meg. A szükséges nyomtatványt a Szerencs weboldaláról töltöttem le. A 10 000 Ft.
értékű utalványt az általános iskolás kisgyermekem tanszereire fordítom majd.

plávenszki rita

Tavaly már igényeltem a támogatást.
Két gyermekem
van, de még most
csak a nagyfiam beiskolázásához tudom
igénybe venni. Az éven, az interneten olvastam róla. Természetesen nagyon örülök ennek a támogatásnak, mert
nagyban segíti az iskolakezdést. Valószínűleg a későbbiekben is igénybe fogjuk venni,
ha erre lehetőségünk lesz.

virágos magyarországért
Huszonhárom éve sikeres az a mozgalom, amit a környezet szépítéséért hoztak létre oly módon, hogy évente értékelik azon települések virágosítási akcióját, akik beneveznek az idekapcsolódó versenybe. A „Virágos Magyarországért” elnevezésű programba már
évek óta jelentkezik Szerencs és egy alkalommal elhozta a legnívósabb,
„Arany Rózsa Díjat”. A város ebben az
esztendőben is nevezett.
SfL
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forrÓsággal indult az augusztus
Az átlagosnál melegebb napokat tapasztalhattunk augusztus első hetében. A hőséget nehezebben bírjuk, csökken a munkateljesítmény, többeknél fejfájás is jelentkezhet.
Az időjárási helyzet főként az idősek, a kisgyermekek, a túlsúlyosak
és a keringési betegségekben szenvedők számára lehet megterhelő. A kánikulát már a hét első felében is rendkívül nehéz
volt elviselni. Szerencs belvárosában párakaput
állítottak fel a községi fürdő elé, ezzel is segítve
a járókelők felfrissülését.
– Nagyon fontos, hogy ilyenkor sokkal több vizet
fogyasszunk és igyekezzünk árnyékban maradni
– mondta el érdeklődésünkre dr. Bobkó Géza intézményvezető főorvos. – A 38-40 °C-os rend-

kívüli időjárási körülményeket nehezen tolerálja
szervezetünk, a kisgyermekek és az idősebbek
számára még inkább fárasztóbb az extrém időjárás. Szeretném kiemelni, hogy a csecsemők,
akiknek a folyadék- és hőháztartása sokkal érzékenyebb, hamarabb kiszáradnak, ha nem itatjuk őket gyakran. Erre fokozottan oda kell figyelni – mondta a főorvos. Hozzátette a legkritikusabb időszakban semmiképpen ne tartózkodjunk a szabadban, hanem igyekezzünk árnyékos,
hűvös helyet keresni. – Ha nem muszáj, ne menjünk ki a napra, főleg délelőtt 11 és délután 3 óra
között. Ekkor csak az árnyékban szabad tartóz-

Hogyan vészeli át
a nyári forrÓságot?
bényei lászlóné

Úgy védekezem a meleg ellen, hogy reggel 3-4 óra
körül kelek fel, ahogy
virrad és 8-9 óráig kint
vagyok a kertben, locsolok, és amit kell
megcsinálok, utána behúzódok a házba. A redőnyt
hajnalban lehúzom. Korán mindent kinyitok
végig az egész lakásban és később bezárom,
ekkor megyek el a boltba is. 9 óra után már
nem szoktam kint lenni, mert a magas vérnyomásom miatt nehezebben viselem el a hőséget.

németh Cintia

figyeljünk
az állatokra is!
Nem csak hozzátartozóinkra, hanem kisállatainkra is figyeljünk oda. A kutyák és macskák a fülükön, talpukon és szájukon képesek
leadni a felesleges hőt, ezért nagyon fontos,
hogy folyamatosan biztosítsunk nekik friss
ivóvizet és hűvös helyet, ahova behúzódhatnak. Hosszabb sétákra csak az esti és hajnali
órákban vigyük őket, amikor még kellemesebb, hűvösebb a hőmérséklet.

kodni. Ilyenkor különösen erősek és rákkeltőek
az UV sugarak. Lehetőleg maradjunk hűvös helyen 23-25 °C-ban, ahol a szervezetünk jól érzi
magát. Ez lehet egy hűvös szoba, a templomhelyiség, vagy ahol légkondicionálás van – javasolta dr. Bobkó Géza.
Fontos odafigyelnünk arra is, hogy a csecsemőket, kisgyermekeket és háziállatokat soha ne
hagyjuk a forró kocsiban, mert ott könnyen hőgutát kaphatnak, vagy akár súlyos következménye is lehet számukra a magas hőmérséklet.
– Nem csak a gyermekekre, hanem az idősekre
is oda kell figyelni, mert ők is érzékenyebbek a
hőhatásokra. Zárt, hűvös helyen tartózkodjunk
és dupla annyi folyadékot fogyasszunk, ez a javaslatom, de egy hűsítő zuhany is felfrissíthet –
tanácsolta a főorvos.
Ha van rá lehetőségünk állítsunk fel ventilátort
vagy légkondicionáló berendezést otthonunkban és a munkahelyen. Pizzázók helyett válaszunk fagyizókat a délutáni kiruccanások helyszínéül. Házilag is készthetünk hűsítő finomságokat, ha a fagyasztóba rakott jégkockákba gyümölcsöket is teszünk, vagy ha üdítőitalokat
használunk jégkockaalap gyanánt.
B. T.

Az elmúlt egy hét időjárása
nagyon megviselte a
szervezetet. Saját magamon is tapasztalom,
ezért fontosnak tartom
a megfelelő folyadékpótlást. Ez nem csupán
egyszerű ásványvízben merül ki, hanem speciális sportitalokban, melyek
sporttevékenységeim során nem csak az elvesztett vizet, hanem az ásványi anyagokat
és a sókat is visszajuttatják a szervezetembe.
Nálam ez azt jelenti, hogy az átlag 3 liter víz
helyett jóval többet fogyasztok,és igyekszem
ezeket a napokat hűvös,árnyékos helyen átvészelni. A teendőimet a reggeli és esti órákban intézem el. Amikor huzamosabb ideig a
napon tartózkodom, naptejet használok, ami
azért fontos, mert könnyen károsodhat a bőröm a magas UV sugárzás miatt.

nagyné jávorkai angéla

Ez az őrült nyári meleg nagyon megviseli a szervezetünket. Két gyermekem van, akikre különösen oda kell figyelni.
Sapkát adok rájuk és sok
folyadékot isznak, bár ezt
a kisgyerekeknél nem egyszerű megoldani. A meleg ellen árnyékos helyre
megyünk, vagy ha tudunk, akkor medence közelébe. A lakásban legalább 30 fok van, de próbáljuk ventilátorral hűteni.
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együttmŰködési
szándéknyilatkozatot Írtak alá
A lengyelországi Pultusk település vezetői keresték fel Szerencs város önkormányzatát azzal
a céllal, hogy testvérvárosi kapcsolat kialakítását, megvalósítását kezdeményezzék. A
Krzysztof Nuszkiewitz pultuski polgármester által vezetett delegációt Koncz Ferenc polgármester fogadta július 14-én, majd a kölcsönös
ismerkedések után aláírták a települések közötti együttműködés szándéknyilatkozatát. A testvértelepülési kapcsolat véglegesítésére szeptemberben, Lengyelországban kerülhet sor, Pultusk városának napján. A dokumentumok aláírását követően a lengyel delegáció Szerencs
nevezetességeit tekintette meg.
SfL

az év köztisztviselője szerenCsen:
széll lászlÓné
Az idei esztendő első napján lépett hatályba a közszolgálati tisztviselőkről
szóló törvény módosítása. Ennek alapján a Közszolgálati Tisztviselők napja
július 1-je már nem törvényben biztosított munkaszüneti nap, ugyanakkor a
módosítás biztosítja annak lehetőségét, hogy az adott önkormányzat a jövőben is megtarthassa a saját ünnepét.
Szerencs Város Polgármesteri Hivatalának munkatársai július 13-át választották ünnepként ebben az évben és ekkor köszöntötték Széll Lászlónét, aki a hivatal életében először lett az újonnan alapított Év Köztisztviselője. A díjat Koncz
Ferenc polgármester adta át, miközben elhangzott, hogy Széll Lászlóné Marika 1993. május
1-től dolgozik a polgármesteri hivatalban.

2003-ban szerzett főiskolai végzettséget és
ugyanabban az évben letette a közigazgatási
szakvizsgát is. A hivatal állományában eltöltött
idő alatt dolgozott iratkezelés, majd szociális területen, jelenleg anyakönyvvezetőként öregbíti
a hivatal jó hírnevét.
Szakmai tevékenysége kifogásolhatatlan, szakszerű, precíz, egyaránt fordulnak hozzá bizalommal az ügyfelek és kollégái is. Barátságos,
megértő, őszinte, mind munkahelyén, mind magánéletében ízig-vérig köztisztviselő. Lojalitása,
szakma- és emberszeretete megkérdőjelezhetetlen. Személyiségével és tevékenységével
méltán lehet példa a jelenlegi kollégái és az
újonnan pályát választó fiatalok előtt is.
A hivatal munkatársai a köszöntést követően
az Árpád-hegyre sétáltak, ahol piknikszerű hangulatban töltötték el a napot.
SfL

a zempléni településszövetség napja
A föderatív alapokon nyugvó Zempléni Településszövetség (ZTSZ) az ország egyik legnagyobb önkormányzati regionális szerveződése, napjainkra hetvenegy települési önkormányzat, számos magánszemély, vállalkozás alkotja.
A húszéves szövetség minden esztendőben megtartja saját, ZTSZ Nap elnevezésű programját, ami alkalmat ad a „Zemplénért” kitüntető cím átadására egy olyan személynek,
aki kiemelkedő munkát végez a térség fejlődéséért.
Májer József a ZTSZ elnöke a pátria gazdasági, társadalmi, kulturális, szellemi életében
végzett munkájáért ezt az elismerést Koncz Ferencnek, Szerencs polgármesterének
adta át július 22-én a ZTSZ Közgyűlési Határozatának megfelelően, Taktaharkányban.
Koncz Ferenc köszönő beszédében hangsúlyozta, a polgármesterekkel sokat dolgoztak
már Zemplénért, de közel sem eleget, számos feladatot kell megoldaniuk a jövőben.
Az elismerő díjat 2004-ben alapította a szervezet.
SfL
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új állandÓ kiállÍtás nyÍlt
a turisztikai központban
Régi motorok és fényképezőgépek kiállítása nyílt meg július 18-án Szerencsen, a Turisztikai Központban. A motorokat környékbeli gyűjtők újították fel, így azok olyan állapotban tekinthetőek meg, amilyenek fénykorukban lehettek. A fényképezőgépeket Orosz Ottó Tamás fotográfus
ajánlotta fel az intézmény részére. A kiállítás folyamatosan látogatható
keddtől vasárnapig 8 és 16 óra között. Ezzel együtt már négy állandó ki-

állítás tekinthető meg a Turisztikai Központban a Retro játékok és csoki szobrok, valamint a Kiss Roóz Ilona kerámiák mellett, mely
utóbbi a szerencsieknek ingyenesen látogatható.
B. T.

40. nyári
alkotÓtábor
A Zempléni Rajztanárok Alkotó Köre július 31. és augusztus
9. között városunkban tartotta a 40. nyári alkotótáborát.
A találkozón magyar, lengyel és szlovák művészek vettek részt, többségük
plein air festészettel, azaz a szabadban való festéssel foglalkozik. A tábor
nyitókiállítását augusztus 1-jén tartották a Népházban. Nyiri Tibor alpolgármester beszéde után Csatlósné Komáromi Katalin, a sárospataki Művelődés Háza és Könyvtára igazgatója elmondta, a megnyíló kiállítást
Matuscsákné Jobbágy Erika a kör egyik szerencsi tagja szervezte azzal a
szándékkal, hogy felhívja a figyelmet a Szerencsen zajló 10 napos táborra.
– A tagok minden második héten találkoznak a sárospataki Művelődés
Házában, de ez az egy alkalom nem elég az alkotásra. Ezért is kerül sor
minden évben a mostanihoz hasonló alkotótáborra, ahol egyrészt együtt
vannak, élményeket, érzéseket, gondolatokat közösen fogalmaznak meg.
Gyakran különböző képzőművészeti és esztétikai előadások is tarkítják
ezeket a nyári táborokat – tette hozzá Csatlósné Komáromi Katalin.
Az itt készült munkák kiállítására ősszel kerül sor.
M. B.

„képmesék
útjaim nyomán”
A szerencsi Turisztikai Központban július 26-án második alkalommal nyílt meg Puchard Zoltán kiállítása, ezúttal Képmesék útjaim nyomán címmel.
A megnyitó ünnepségen Zöldi Csaba zongorajátéka és Petró Dalma előadása szórakoztatta a jelenlévőket. A rendezvényen Nyiri Tibor alpolgármester beszédében örömét fejezte ki, hogy a kiállítás városunkban valósult meg. A tárlat tulajdonosa, Puchard Zoltán, a mérnök és fotóművész már gyerekként is
szerette a térképeket és földrajzi versenyeken is részt vett. 1974-ben elindult egy 300 km-es zarándokúton Varsó és Czestochova között, mely
nagy hatást gyakorolt életére. A munkájával kapcsolatban 23 év alatt
több keresztény találkozón vett részt, ahol rengeteg barátra tett szert.
Élete során közel 100 országot járt be, és az utazások során olyan művészi képeket készített, melyekkel sikerült megragadnia a táj szépségét.
A képek között találunk olyanokat is, amik képzeletet felülmúló jelenségeket ábrázolnak.
A kiállítás szeptember közepéig tekinthető meg a Turisztikai Központban.
B. T.
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erzsébet tábor szerenCsen is
Kulturális központoknak, kultúrával foglalkozó intézményeknek, múzeumoknak
adatott meg az a lehetőség, hogy a vakáció alatt programokat szervezzenek
az Erzsébet Táborok berkein belül.
A szabadidős elfoglaltság megvalósítását természetesen pályázati úton lehetett elnyerni, ezt
célozta meg korábban a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár, lévén hazánk megújuló
táboroztatási programja nem csak a Balatonra,
de a lakóhelyekre is kiterjed.

– Ez nagy segítség azon szülők számára, akik
napközben dolgoznak – sorolja Csider Andor a
Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója – hiszen a program ideje alatt felügyelet
alatt vannak az iskolások. A pályázatot a könyvtár munkatársai dolgozták ki, és a kivitelezésben
is az övék a főszerep. Két turnusban mintegy
hatvan, szerencsi általános iskolákban tanuló fi-

atal részesül az augusztusi táboroztatásban egyegy hétig, napi ötszöri étkeztetéssel, sok mozgás, kézműves foglalkozás, kirándulás, fürdőzés
mellett – adott tájékoztatást az igazgató.
A költségeket központi támogatás biztosítja, a
diákoknak csupán egy jelképes összeget, napi
egyszáz forintot kellett vállalniuk.
SfL

születésnapi
összmŰvészeti
fesztivál városunkban köszöntés

Idén első alkalommal rendezték
meg a magyART ’17 elnevezésű
Összművészeti Fesztivált Szerencsen. Az eseményt Koncz Ferenc polgármester nyitotta meg
július 13-án, majd Beatles emlékek címmel láthatott színdarabot a közönség. A négynapos
fesztivál sokszínű programot kínált a többi napra is az érdeklődőknek. Bábelőadások, zenei és
színházi programok szórakoztatták a közönséget, melyekhez többek között a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár biztosította a helyszínt. A Külhoni Magyar Nemzeti Színház jövőre egyhetes programsorozattal várja az
érdeklődőket Szerencsen.
V. E. A.

A Szerencsen élő Fancsalszki Gyulát köszöntötte 90. születésnapja alkalmából július 20-án
Szerencs Város Önkormányzata. Az ünnepeltnek Koncz Ferenc polgármester gratulált, majd
átadta az Orbán Viktor miniszterelnök kézjegyével ellátott emléklapot és a város ajándékát.
Gyula bácsi Györgymajorban született és kezdetben a villanytelepen, majd később a vasúton
dolgozott. Végül a Cukorgyárból ment nyugdíjba 1982-ben. Gyula bácsi családtagjai körében
ünnepelte meg a jeles alkalmat.
F. D.
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„néHa kell egy kis kompromiszszumot kötni saját magammal”
Dr. Honti Judit foglalkozás-egészségügyi orvosként már hosszú ideje dolgozik a városban. 25 évig volt a Beteg Gyermekekért Alapítvány elnöke, idén azonban úgy
döntött, hogy átadja az elnöki tisztséget. Dr. Honti Judittal beszélgettünk életéről,
pályájáról és az alapítványról.

Dr. Honti Judit Miskolcon született jómódú polgári családban. Az anyai nagyapja és az édesapja is Miskolc város polgármesterei voltak.
Születése előtt nemsokkal a szüleit – a már
meglévő két gyermekükkel – Hortobágyra telepítették és miután visszamentek Miskolcra, a
család már nemkívánatosnak számított. –Nagyon meghatározó volt az életemben az, hogy
hova születtem. Szegénységben éltünk a kitelepítés után, de végtelen lelki gazdagságban.
Kopottas cipőben és ruhában jártam iskolába,
de olyan szeretetben és olyan biztonságban nevelkedtem, hogy én ezt a gyermekkort semmi
pénzért nem adnám oda – kezdi dr. Honti Judit.
Az általános iskola után a Zrínyi Ilona Gimnáziumban végzett angol tagozaton. – Először régész szerettem volna lenni, de nagyon kevés diákot vettek fel akkor oda és a származásomnál
fogva is minimális esély volt rá, hogy bekerüljek.
Amikor harmadikos voltam a középiskolában,
akkor jött a gondolat, hogy megpróbálom az
orvosi egyetemet, mert ez egy szép hivatás. Első alkalommal nem kerültem be az egyetemre,
ezért egy évig pszichológiai asszisztensként
dolgoztam Miskolcon a Gyermekkórházban –
mondja.
A következő évben felvették Debrecenbe és ott
végezte el az orvosi egyetemet. Az egyetemi
évek alatt ismerkedett meg férjével, Dr. Bobkó
Gézával. A diploma megszerzése után a család
visszakerült Miskolcra. – A férjem a Gyermekkórházban dolgozott, én pedig a vérellátóban
kezdtem a pályafutásomat. Amikor elvégeztem
az egyetemet, megfordult a fejemben, hogy én
is gyermekorvos leszek, de beláttam, hogy ez
nem nekem való feladat. Akkor egy olyan tragédia történt Miskolcon, ami ráébresztett engem arra, hogy gyermekorvosként gyógyítani
kell és erőt adni a szülőnek, nem pedig végig

sírni vele gyermeke betegségét – tette hozzá.
1982 őszén költöztek Szerencsre férjével. – Ebben az évben alakult itt egy Gyermek- körzeti
rendelő és meghirdették a Szerencsi Cukorgyár
üzemi- körzeti orvosi állását. Ezt én kaptam
meg, a férjem pedig mint gyermekorvos dolgozott. A legnagyobb hálával gondolok vissza dr.
Gőri Lajos főorvosra, aki a védőszárnyai alá vett,
segített, végigkövette a pályámat és nagyon hiányzik. A mai napig is sokszor eszembe jut,
mert őt nagy mesteremnek tartottam és példaképként tekintek rá. Immár 35 éve tevékenykedünk Szerencsen és a gyerekeink is itt nőttek
fel. Zita lányom, gyógyszerész-közgazdász, két
kislány édesanyja, fiam, Attila jogász-közgazdász. Mindketten Budapesten élnek. 1990-ben
szereztem meg az üzem-egészségügyi szakvizsgát, melyet ma már úgy hívnak, hogy foglalkozás-egészségügyi orvostan. 1990-ben jöttem el a cukorgyárból és mentem a rendelőintézetbe, a Foglalkozás - egészségügyi szakrendelésre. Azóta ott dolgozom. Közben 13 évig a
területi táppénzes ellenőrző főorvosi tevékenységet is elláttam – meséli.
A doktornő azt mondja, nagyon szereti a munkáját, és azt, hogy emberekkel dolgozhat.
– Amikor bejön hozzám valaki alkalmassági
vizsgálatra, akkor kicsit elbeszélgetünk, tehát
nem csak szorosan az egészségügyi állapotára
figyelek. Már van egy képem az illetőről, hogy
jön be, milyen a járása. Látszik, ha valaki iszik,
dohányzik, más a hangja, a beszéde, a fogai, a
bőre. Megnézem a papírjait, megvizsgálom:
szívhanghallgatás, vérnyomásmérés, tüdő, látásvizsgálat. Megkérdezem, mit fog csinálni, hol
fog dolgozni. Sajnos vannak olyan munkakörök,
amikor nem tudom kiadni az alkalmassági engedélyt a legnagyobb szívfájdalommal sem. Ez
a lényege az orvosi alkalmassági vizsgálatnak,
hogy van-e olyan betegsége a páciensnek, amivel bizonyos munkakört nem láthat el. Át kell
gondolni és egyeztetni, hogy szakmailag és emberileg korrekt legyen a döntés. Néha felvállalunk rizikókat a cél érdekében. Előfordul, hogy
könnyebb lenne nekem azt mondani, hogy nem
alkalmas a munkavállaló, de akkor hova menjen, miből vegyen a gyereknek cipőt. Néha kell
egy kis kompromisszumot kötni saját magammal – mondja.
– Szeretek bejárni a munkahelyemre, kifejezetten jól érzem ott magam. Van egy asszisztensem, akivel már 27 éve dolgozom együtt. Ő So-

mogyvári Zsoltné Kati. Ez több mint egy munkatársi kapcsolat, hiszen nyitott könyv az életünk egymás előtt, félszavakból is értjük egymást – folytatja a doktornő.
Dr. Honti Judit munkája mellett 25 évig volt a
Beteg Gyermekekért Alapítvány kuratóriumának elnöke. – Az alapítvány 1992-ben Magda
Gábor polgármestersége alatt alakult. Ezt a
képviselő- testület hozta létre és akkor engem
kértek fel, hogy az ötfős kuratóriumnak legyek
az elnöke. A tevékenységünkhöz tartozott a tartós vagy súlyos beteg gyermekeknek a kórházi
- műtéti kezelése, különleges gyógyszerek beszerzése, gyógyászati segédeszközökhöz való
hozzájárulás, de akár szemüvegcserére, fogszabályozásra, gyógy-táboroztatásra is adtunk egy
kis támogatást. Háromhavonta üléseztünk, akkor elbíráltuk a hozzánk beérkező kérelmeket
és bizonyos összegeket kiutaltunk a beteg gyermekek családjának. Ez több százezer forintot és
több száz családot jelentett 25 év alatt. Százezer forint alaptőkével indult az alapítvány és
most olyan 1-1,5 millió forintunk van. 25 év után
úgy gondoltuk, hogy továbbadjuk a stafétabotot a fiatalabb generációnak. Új ötfős kuratórium van új elnökkel, de felajánlottam, hogy ha
bármiben tudok, akkor nagyon szívesen segítek
– hangsúlyozta.
Dr. Honti Judit jelenleg a prémium éveit tölti,
ami azt jelenti, hogy nyugdíj előtt 5 évvel csökkentett munkaidőben dolgozik. Alapellátási tevékenységet továbbra is végez magánvállalkozásban, és szakellátást a rendelőintézet kötelékében.
A család mindig is nagyon fontos volt számára.
– Rendkívül családcentrikus közegben nevelkedtem, és én már gimnazista éveimben is arra
vártam, hogy családom és gyermekeim legyenek. Bevallom, hogy csak az egyik felemmel
dolgoztam orvosként, a másik felemmel feleség
és édesanya voltam. Ezt próbáltam összeegyeztetni. Ebben rengeteget köszönhetek drága
édesanyámnak, akivel évekig éltünk együtt és
végtelenül sokat segített abban, hogy a pályámon is tudtam dolgozni és a magánéletben is
megtaláltam a helyemet – tette hozzá.
A doktornő azt mondja, hogy az utazás a hobbija, de nagyon szeretnek a férjével túrázni is.
Tervei közt az szerepel, hogy a nyugdíjba vonulása után pár évig szeretne még dolgozni, és
természetesen minél több időt tölteni a családjával, unokáival.
M. B.

X. Országos
Csokoládé Fesztivál

Szerencs, 2017. augusztus 25-27.
Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár ezen
az éven is megrendezi a térség legnagyobb gasztronómiai eseményét, az Országos
Csokoládé Fesztivált. Az elmúlt évek sikerei után idén is fantasztikus ízek és tartalmas
kulturális programok várják a Szerencsre látogató vendégeket.

a fesztivál hivatalos programja
Augusztus 25. (péntek)
KONCERTNAP
FESZTIVÁLSZÍNPAD
17.00 óra: Ciráda
19.00 óra: MAGNA CUM LAUDE
22.00 óra: TANKCSAPDA
BÁSTYA SZÍNPAD
16.00 óra: Swanheart
17.00 óra: MDC
18.00 óra: Dopping
19.00 óra: Fatrockers
21.00 óra: Alvin és a Mókusok
23.00 óra: Deák Bill Band
00.30: Skizofrén
VÁRSZÍNPAD
16.00 óra: Echonald
18.00 óra: Bekecs Néptáncegyüttes
19.00 óra: F.A.Q. ITM
20.00 óra: Deme & Ikon
23.30 óra: Lotfi Begi, Burai Krisztián, Raul és Ábrahám,
G.w.M.

Augusztus 26. (szombat)
FESZTIVÁLSZÍNPAD
09.00 óra: Zenés felvonulás a Rákóczi úton
10.00 óra: A X. Csokoládé Fesztivál ünnepélyes megnyitója. Köszöntő: Koncz Ferenc polgármester

A fesztivált megnyitja: Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
10.15 óra: Szerencsi óvodások és iskolások műsora
13.00 óra: Szkítia
15.00 óra: Örökség
17.00 óra: Jam Republic Cover Band
19.00 óra: Bagossy Brothers Company
21.00 óra: Kowalsky meg a Vega
23.00 óra: Depresszió
BÁSTYA SZÍNPAD
10.30 óra: Tánccsoportok bemutatkozása
14.30 óra: 100 Folk Celsius
16.30 óra: Hősök
18.00 óra: Dorothy
20.00 óra: R-GO
22.30 óra: Children of Distance
00.00 óra: Belmondó
VÁRSZÍNPAD
14.30 óra: Jolly és Suzy
15.30 óra: Reckless Roses
17.00 óra: Vastag Csaba
18.00 óra: Hegyalja Folk
19.00 óra: Hatás Alatt
22.00 óra: Signal Motorock
23.00 óra: Arató Disco: Zoltán Erika, Csordás Tibi Fiesta,
Happy Gang, Kozmix
GALÉRIASZÍNPAD
14.30 óra: Kiss Kata
16.30 óra: Korom
18.00 óra: Small Track
20.30 óra: GNV

Augusztus 27. (vasárnap)
FESZTIVÁLSZÍNPAD
14.00 óra: Apostol
15.30 óra: Hajnali Néptáncegyüttes
16.30 óra: Csík Zenekar
19.00 óra: Lord együttes
22.00 óra: HOOLIGANS
23.00 óra: Tűzijáték
BÁSTYA SZÍNPAD
14.00 óra: Sváb hagyományőrzők
15.00 óra: Zalatnai és a Reflex
17.00 óra: Rockfusion
18.30 óra: Soulwave
20.30 óra: HALOTT PÉNZ
VÁRSZÍNPAD
15.00 óra: Sramlikings
16.00 óra: Mentefolk
19.30 óra: Jennbenn Band
GALÉRIASZÍNPAD
11.30 óra: Jó ebédhez szól a nóta: cigányzene
13.00 óra: Újvári Marika
13.30 óra: György László
16.00 óra: Karády István
17.30 óra: Kolompos
18.30 óra: Classic

Gyermekprogramok
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban:
Szombat-vasárnap folyamatosan: népi játékok, gyermekfoglalkozások.
SZOMBAT
11.00 óra: Zenés-táncos mesejáték gyermekeknek a Bekecs Táncegyüttes előadásában
13.00 óra: Maszk Bábszínház: Szamárcsel
15.00 óra: Tekergő Bábszínház: Cilike, a hiszékeny egérke
17.00 óra: Tekergő Bábszínház: Bundás bocsok kalandjai
18.00 óra: Maszk Bábszínház: Nyakigláb
19.00 óra: Bongo és Penny show
VASÁRNAP
11.00 óra: Mesevilág, MINI ZOO
12.00 óra: Bongo és Penny bohócshow
14.00 óra: Tekergő Bábszínház: Brekegi Barnabás és a
nagy szemétkupac
16.00 óra: Tekergő Bábszínház: A répatorta

KÍSÉRŐPROGRAMOK
Augusztus 23. szerda
Experidance előadás
Fergeteges „A királyné, a gróf és a cigánylány” című
2×50 perces, két felvonásos látvány és táncszínházi
nagyprodukció. Helyszín: Várudvar.
Belépőjegyek: 4500 Ft, 4000 Ft, 3000 Ft.
Augusztus 24. csütörtök
10.00-17.00 óra: Sportnap a Szerencsi Tankerületi Központ szervezésében a Kulcsár Anita Sportcsarnokban és
a várkertben. A belépés díjtalan.

Augusztus 25. péntek
16.00 óra: Öregfiúk kispályás labdarúgó torna a gimnázium műfüves pályáján. A belépés díjtalan.
Augusztus 25-26. péntek-szombat
Jegyzői Konferencia. Részvétel előzetes jelentkezéshez
kötött.
Augusztus 26. szombat
10.00 óra: III. Szerencsi Csoki Kupa Sakkverseny a Turisztikai Központban (Rákóczi út 121.) Nevezés szükséges.
Augusztus 27. vasárnap
08.00 óra: Bon-bon Kupa Ultis találkozó a Turisztikai
Központban
10.00 óra: IV. Országos Hagyományőrző Tűzoltóverseny
a várkertben.

TOvábbi PROGRAMOK
SzOMbATON ÉS vASáRNAP
– Csokoládébarlang: csokoládégyártók, interaktív csokoládékészítés: Rákóczi-vár, színházterem, Árkád, szombat és vasárnap 10.00-20.00 óra.
– Kiállítások: csokoládészobrok, régi játékok, régi motorok és fényképezőgépek, Puchard Zoltán fotói, Kiss Roóz Ilona kerámiák. Turisztikai Központ (Rákóczi út 121.)
9.00-20.00 óra. (A kiállítások fesztivál karszalaggal ingyenesen látogathatóak.)
– Csokoládé kalandpark, ugrálóvár, vidámpark: szombat
és vasárnap.
– Csokoládétallér gyűjtő verseny: szombat és vasárnap.
– Tűzoltójárművek kiállítása: Huszárvár utca, vasárnap
napközben.
– Tűzoltóság bemutatója: várkert, vasárnap 15.30 óra.
– Véradás: a fesztivál területén péntek-szombat-vasárnap.
Egészségügyi szűrővizsgálatok: várkert, péntek, szombat és vasárnap.
– Honvédségi, tűzszerész bemutató szombaton.
Mindazoknak, akik a fesztivál forgatagában egy kis
csendre és lelki megnyugvásra vágynak, a fesztivál területén található Kisboldogasszony római katolikus
templom nyitva áll péntek-szombat-vasárnap 11-19 óra
között. Gyónási lehetőség pénteken és szombaton 1419 óra között.

bElÉPŐjEGyáRAK
AUG. 25. PÉNTEK – KONCERTNAP: Felnőtt elővételben: aug. 23-ig 3000 Ft/fő, aug. 24-től a helyszínen 3800
Ft. Gyermek: 2000 Ft/fő (6-14 éves kor között, csak a
helyszínen váltható – jogosultságot igazolni kell.)
AUG. 26. SZOMBAT – CSOKIFESZTIVÁL: Felnőtt napijegy: 2000 Ft/fő. Gyermek napijegy 1000 Ft/fő (6-14 év
között). Családi jegy: 2 felnőtt + 2 gyermek: 5000 Ft/nap.
AUG. 27. VASÁRNAP – CSOKIFESZTIVÁL: Felnőtt napijegy: 2000 Ft/fő. Gyermek napijegy 1000 Ft/fő (6-14 év
között). Családi jegy: 2 felnőtt + 2 gyermek: 5000 Ft/nap.
PÉNTEK, SZOMBAT, VASÁRNAP: BÉRLET elővételben:
aug. 12-ig 5500 Ft/fő, aug. 13-tól 7000 Ft/fő.
SZOMBAT, VASÁRNAP: Szerencsi lakcímkártyával INGYENES a belépés. 6 éves kor alatt a belépés díjtalan.
A műsorváltozás jogát a szervezők fenntartják!

12 SZERENCSI

hírek

KÖZÉRDEKŰ

forgalmi rend változás!
A X. Országos Csokoládé Fesztivál idején Szerencs több utcájában is megváltozik a forgalmi
rend, útlezárásra, forgalomelterelésre kell számítani.
A forgalmi rend változása érinti a Rákóczi
utat, a Kossuth utcát, a Béke utcát, az Ondi
utat, a Malom utcát, a Magyar utcát, Zrínyi
utcát, a Posta utcát, a Huszárvár utcát és a
Jókai utcát.
2017. augusztus 25. péntek 0 óra és 2017.
augusztus 28. hétfő 18 óra között nem lehet
gépjárművel behajtani a Rákóczi útra a 37es főút felől (cukorgyári körforgó) és a Kossuth tér felől.
Az Ondi út tanuszoda előtti szakasza a Malom utcai kereszteződéstől a közlekedési
lámpáig, valamint a Zrínyi utca szintén for-

galom elől elzárt terület lesz. Az Ondi utca
forgalmát a Kossuth utca felé terelik (a gimnázium sarkánál). A Zrínyi utcára csak engedéllyel lehet behajtani.
A Magyar utca 37-es főút és Ondi út közötti
szakasza a 37-es út felől egyirányúvá válik.
Az Ondi út felől a Magyar utcára nem lehet behajtani.
A lezárás érinti a Béke utcát, valamint a Posta
utcát és a Huszárvár utcát a Bástya utca sarkáig. A Jókai utca kétirányúvá válik, de csak
a parkoló udvarig lehet majd behajtani és vissza
a 37-es főút irányába.
A városközpontot érintő menetrend szerinti
buszjáratok a lezárt területre nem hajtanak
be, a buszmegállókban nem állnak meg augusztus 25-én, pénteken 0 órától augusztus 28án, hétfőn éjfélig. A menetrend augusztus 29-

közérdekŰ informáCiÓk
szerencsi polgármesteri Hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb augusztus 21-én. Nyiri Tibor alpolgármester: minden hónap harmadik csütörtökén 14 órától legközelebb augusztus 24én. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legközelebb és augusztus8-án és augusztus 22-én.
A fogadóórák általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202es számon.

szerencsi járási Hivatal, kormányablak

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

Háziorvosi rendelők

I. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Rohály Judit háziorvos, főorvos.
Cím: Szerencs, Jókai út 2. Tel.: (47) 362-590. Rendelési idő: hétfő: 12–16
óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig. II. számú háziorvosi rendelő: rendel:
dr. Móré László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-225.
Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda: 14–17 óráig; Ondon: 9–12
óráig; csütörtök–péntek: 8–12 óráig. III. számú háziorvosi rendelő:
rendel: dr. Sütő Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens); (47) 560-016 (főorvos). Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig; péntek: 8–
12 óráig. IV. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Spak László háziorvos.
Cím: Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 361-203. Rendelési idő: hétfő: 8–
12 óráig; kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig. V. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Gál Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi
út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12 óráig; szerda–
péntek: 13–16 óráig.

ügyeletes gyógyszertárak

Augusztus 7-13.: Centrum Gyógyszertár, augusztus 14-20.: Oroszlán
Patika, augusztus 21-27.: Alba Gyógyszertár.

én, kedden áll helyre! A buszjáratok ideiglenes útvonaláról és az ideiglenes megállóhelyekről a
www.emkk.hu, a www.szerencs.hu honlapon,
valamint a buszjáratokon és a buszmegállókban
hirdetményeken tájékoztatjuk az utasokat.
A buszjáratok egy részének terelőútja a Kossuth
utca lesz, ezért a biztonságos közlekedés érdekében az utca nagy részén „Megállni tilos!” lép
életbe, amelyet táblákkal és leszalagozással fognak jelölni.
Kérjük a járművel közlekedőket, hogy ne megszokásból vezessenek, hanem figyeljék az ideiglenesen kihelyezett közlekedési táblákat.
A lezárt területen lakók és az ott működő vállalkozások számára írásos behajtási engedélyt adnak ki a szervezők.
Előre is köszönjük türelmüket és megértésüket.
Szerencs Város Önkormányzata

államalapító szent istván király
és az új kenyér ünnepe
Szerencs Város Önkormányzata
és a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár

Augusztus 20-án
államalapító Szent István király és az
új kenyér ünnepére várja az érdeklődőket.
9.30 óra: Ünnepi szentmise a Munkás Szent József római katolikus templomban.
10.00 óra: Új kenyérért hálaadó úrvacsorás istentisztelet a szerencsi református templomban.
11.00 óra: Istenszülő elhunyta görögkatolikus templom búcsúünnepe, ünnepi Szent Liturgia.
15.00 óra: Új kenyérért hálaadó úrvacsorás istentisztelet az ondi
református templomban.
15.30 óra: „Ötösével” című kiállítás megnyitója Matl Péter kárpátaljai művész, a vereckei honfoglalási emlékmű alkotójának
festményeiből a Rákóczi-vár Árkád termében. Szerencs Város
Német Nemzetiségi Önkormányzat, valamint a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár közös szervezése. A kiállítást megnyitja: dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős helyettes államtitkára. Kovács Vilmos Verecke című versét
előadja: Matlné Szejranjan Sziranus.
16.30 óra: Államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepe a Rákóczi-várban. Köszöntő: Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere. Ökumenikus ima, az új kenyér megáldása, megszentelése: Balázs Pál református lelkész, Csejoszki
Szabolcs görög katolikus
parókus, Kocsis Sándor
római katolikus plébános.
Közreműködik: Nagy József, Zöldi Csaba.
Koszorúzás Szent István
emléktáblájánál a külső
várudvaron.
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a Hét gyÓgynövénye: a körömvirág
A körömvirág egyik legismertebb, és legrégebben használt gyógynövényünk. Ősidők óta
megtalálható a parasztportáktól a kolostorkertekig, európaszerte mindenki ismeri és kedveli sokoldalú gyógyhatásai miatt. A fészkesvirágzatúak családjába tartozó egyéves kerti növény. 30-60 cm-re nő meg, virágzata sárga-narancssárga színű, szára és levelei nedvdúsak és
ragacsos tapintásúak. Hagyományosan esőjelző növényként ismerik, ha reggel hét óra után
szirmai még csukva vannak, aznap esőre kell
számítanunk. Gyógyításra virágait használják,
június-júliusban gyűjthető szép kinyílt állapotban. Teaként elsősorban gyomor-, nyombélfekély, fekélyes vastagbélgyulladás gyógyítására
használják antibiotikus, gyulladáscsökkentő,
görcsoldó hatása miatt. Alkalmazható epebántalmak, hólyaghurut kezelésére is. Külsőleges

felhasználását hámosító, bőrregeneráló tulajdonsága teszi lehetővé. Borogatásként, lemosószerként, vagy ülőfürdő formájában alkalmazható bőrgyulladás, bőrkiütések és napégés
okozta fájdalmak enyhítésére, aranyeres panaszok mérséklésére. Leghatékonyabb kenőcs formájában. A kenőcs javítja a bőr vérellátását,
puhábbá, ellenállóképesebbé teszi a bőrt a mechanikai és vegyi behatásokkal szemben. Elősegíti a sebgyógyulást, gyorsítja a regenerációt, az új szövetek képződését. Gyorsan csökkenti a fájdalmat, és baktériumellenes tulajdonságokkal is rendelkezik, így gátolja a fertő-

zést, a gyulladásos folyamatokat, a gennyedést. Ajánlott vágott, zúzott, horzsolt sebek
kezelésére, tályogok, gennyes sebzések esetén
az orvosi kezelés támogatására, körömágygyulladás kezelésére, a bőr apró berepedéseire
(ajak szélén, szoptatós anya mellbimbóján), pelenka-kiütés (dermatitisz) kezelésére, felületes
égés, forrázás esetén, krónikus sebek, lábszárfekély kezelésére, ágyban fekvő betegeknél a
felfekvés megelőzésére és kezelésére, külső
aranyeres csomóknál a viszketés, égő érzés
enyhítésére, a gyulladás csökkentésére.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A zsályát az ókorban húsok tartósítására használták. A beküldők közül Bereczki Miklósné, 3900 Szerencs, Széchenyi u. 8. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány
átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Milyen formájában a leghatékonyabb a körömvirág? Megfejtéseiket augusztus 18-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.)
vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

baktériumok az egészség
szolgálatában
Az embereknek a baktériumokról legtöbbször valamilyen ételfertőzés, megromlott étel jut eszébe.
Holott számszerűleg kimondhatatlan mennyiségben vannak jelen szervezetünkben, a felnőttek testtömegéből körülbelül 1-1,5 kg-ot tesznek ki az emésztőrendszer mikrobái. A bélben
élő mikroorganizmusokat nevezzük bélflórának,
vagy a bél mikrobiótájának. Bélrendszerünknek
nemcsak az emésztésben, a táplálék továbbításában, hanem a fertőzések, „támadások” kivédésében is szerepe van. Bélbaktériumok számos fajtája munkálkodik együtt azért, hogy
fenntartsa normál egyensúlyát. Ám olyan faktorok, mint a stressz, helytelen táplálkozás, fertőzések, gyógyszerek vagy antibiotikumos ke-

zelés, felborítja ezt a természetes baktériumegyensúlyt és eltolja a káros baktériumok felé. A
probiotikumok itt kapnak szerepet, hogy megfelelő mennyiségű bevitelük révén helyreállítsák
a bélflóra felborult egyensúlyát és támogassák
a védekező rendszer megfelelő működését, a
kórokozókkal szembeni védelmet. A probiotikumok jobbára olyan tejsavbaktériumok – általában a Lactobacillus, a Streptococcus és a Bifidobacterium csoportok tagjai –, amelyek nagy
aranyban képesek túlélni a tápcsatorna hatásait, mint amilyen a gyomor savas környezete, illetve a vékonybél enzimei. Amennyiben a bélflóra megsérül, probiotikus tejsavbaktériumokkal állíthatjuk helyre a normál működését. Jótékony hatása többek között akkor jelentkezik,

amikor a bélfalon a káros mikroorganizmusokkal szemben a területfoglalás versenyét ők nyerik, így kiszorítják a kórokozókat. Probiotikumokat legegyszerűbben a tejtermékekből fogyaszthatjuk el. A nap kezdődhet egy kis tálka zabpehellyel, amit probiotikus joghurttal és idénygyümölccsel összekeverünk, kevés mézzel ízesítünk. Tízóraira ehetünk egy kefirt korpás keksszel vagy pogácsával és rágcsálhatunk mellé hasábra vágott sárgarépát. Azonban nem csak a
kaukázusi kefir vagy a joghurt fogyasztása tehet
jó szolgálatot a bélflóra egyensúlyára nézve, de
az olyan fermentált élelmiszerek is, mint például
a kovászos uborka vagy éppen a savanyú káposzta. Így télen, nyáron igazi finomságokkal
biztosíthatjuk bélflóránk megfelelő egyensúlyát.
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az egészségügyi dolgozÓkat
köszöntötték
Július 5-én köszöntötték az egészségügyi dolgozókat Szerencsen. A Szántó
J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet udvarán a város képviselői és az intézmény vezetői helyeztek
el koszorút dr. Szántó J. Endre és dr.
Gőri Lajos egykori szerencsi orvosok
emléktáblájánál.
Az ünnepség a Rákóczi-vár színháztermében
folytatódott, ahol dr. Sütő Szilveszter mondott
beszédet, megköszönve az egészségügyben dolgozók egész éves önfeláldozó munkáját, amelyet
a betegellátás során végeznek, valamint Semmelweis Ignácra emlékezett. – Semmelweis Ignác a legnagyobb magyar orvosnak tartott zseni,
felfedezésével és korszakalkotó felismerésével
egy új fejezetet nyitott az orvostudományban és
világszerte sokmillió nő, anya és gyermek köszönheti neki az életét – hangzott el.
Az eseményen Koncz Ferenc polgármester beszédében elmondta, hogy Szerencsen az egészségügyi ellátás megfelelően működik, mely köszönhető az egészségügy területén dolgozóknak, majd ezután a városvezető dr. Szántó J.
Endre és dr. Gőri Lajos egykori szerencsi orvosokat méltatta.

Balról jobbra: Tarcaliné Takács Éva, Timár Jánosné, Somogyvári Zsoltné és Lévai Ferencné

Dr. Bobkó Géza intézményvezető főorvos arról
szólt, hogy mit üzen a ma orvosának és az
egészségügy dolgozóinak Semmelweis Ignác
szellemisége, majd Kossuth Zsuzsannáról elnevezett kitüntetéseket adott át. Emlékplakettet
kapott: Timár Jánosné, Somogyvári Zsoltné és
Lévai Ferencné. Tarcaliné Takács Éva szintén elismerésben részesült, valamint jutalmazták a
Bocskai István Katolikus Gimnázium három

diákját: Buzsik Boglárkát, Lipták Leilát és Suga
Leventét, akik a Csecsemőgondozási verseny országos döntőjében a második helyezést érték el.
Profáncsik Sándorné, a Magyar Egészségügyi
Szakdolgozói Kamara helyi szervezetének elnöke ismertette, hogy a kamarai díjat idén Szűcs
András kapta.
Az ünnepségen közreműködött Zöldi Csaba,
Kovács Kristóf, felléptek a Szikra tánciskola növendékei, majd az esemény Petró Dalma énekével zárult.
M. B.

zempléni fesztivál
szerenCsi programjai

az anyatej fontosságárÓl
Augusztus 1-je az anyatejes táplálás világnapja.
Ebből az alkalomból szerveztek összejövetelt a
város védőnői kisgyermekes anyukák számára.
Az eseményen dr. Bobkó Géza intézményvezető
főorvos hívta fel a figyelmet az anyatejes táplálás
fontosságára. Elhangzott, hogy a csecsemők számára a legoptimálisabb táplálék az anyatej, hiszen antitesteket tartalmaz, melyek a csecsemők
betegségekkel szembeni ellenállását növeli, valamint fontos szerepet játszik az ideális anyagyermek kapcsolat kialakulásában.
V. E. A.

Augusztus 13. vasárnap 17 óra –
Zempléni Múzeum:
Kass János (19272010) irodalmi illusztrációi - kiállítás-megnyitó
Augusztus 15. kedd
19.00 - Rákóczi-vár
udvara: Góbé zenekar koncertje
Augusztus 16. szerda 19.00 - Kisboldogasszony római katolikus templom: Francia
barokk kamarazene - Recurring Company
Augusztus 17. csütörtök 19.00 óra - Rákóczi-vár udvara: Jazz Steps Band koncertje.
Valamennyi szerencsi programra a belépés díjtalan.
Szervező: Interkultur Hungária Közhasznú Nonprofit Kft. Szerencs Város Önkormányzata, valamint a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
támogatásával. A fesztivál teljes programja a
zemplenifesztival.hu honlapon olvasható.
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INGATLAN
Szerencsen, a Dózsa György utcában 513 m2-es építési telek eladó kis
házzal. Víz, villany telken belül. Érd:
70/363-3124 (12-14)
Szerencs központjában 46 m2-es társasházi lakás eladó. Érd: 47/363-097
(12-16)
Szerencsen, csendes környezetben
100 m2 családi ház melléképülettel,
udvarral, kerttel eladó. Buszmegálló,
iskola, bolt a közelben. Érd.: 30/9709148 (12-14)
Ondon a 4524, 4525, 4526 Hr. számú
földek eladók 2 ha területtel. Érdeklődni a 47/340-096 telefonszámon.
Bekecsen eladó 60 m2 2 szobás családi ház, 887 m2-es telek garázs, melléképületek, kerekes kút, borospince
hordókkal felszereléssel. Érd: Fáy Béláné 70/634-0938. Érd: 20/943-9193,
20/582-5660 (12-15)
Kőből épült kis családi ház nagy kerttel Szerencs, Csalogány közben eladó.
Érd: 20/943-9193, 20/582-5660 (12)
Szerencsen lakó-pihenő övezetben
panorámás családi ház parkosított
kerttel és garázzsal eladó. Érd:

hírek

15

20/348-9548 (12-17)
Szerencsen az Ondi úton azonnal
beköltözhető kertes családi ház eladó. Érd.: 70/459-2158 (12-14)
Bekecsen 70 m2-es családi ház (2
szoba, konyha, fürdő, külön wc) melléképületekkel eladó. Érd.: 70/6340938 (12-13)
Szerencs csendes környékén, a belvároshoz közel eladó egy folyamatosan rendben tartott,felújított 4 szoba+ nappalis családi ház. Érd: 20/2958832 (12-15)
Szerencs zöldövezeti részén a, Kölcsey utcában kertes 100 m2-es családi
ház szép kilátással tulajdonostól eladó. Érd: 30/294-8816 (12-15)

a szerencsi Hírek
következő száma

2017.
augusztus
25-én
jelenik meg.
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szerenCs is képviseltette magát
a fesztiválokon
A július idén is bővelkedett gasztronómiai fesztiválokban. A környező települések által rendezett főzőversenyeken Szerencs csapatai is megmérettették magukat.
Idén ötödik alkalommal rendezték meg a Monoki Babfesztivált július 79. között. A főzőversenyen résztvevő csapatok már a kora reggeli órákban nekiláttak elkészíteni a különféle babos ételeket, melyet szakmai
zsűri értékelt. Szerencs Város Önkormányzatának csapata különdíjjal lett
gazdagabb, melyet a babcsók süteményükért kaptak. A főzőverseny mel-

lett kulturális és zenei programok is szórakoztatták a közönséget a fesztiválon. A Mezőzombori Csülök Fesztivált július 15-én rendezték meg. Az
esemény főzőversennyel vette kezdetét, melyen húsz csapat mérte össze
főzőtudását. A harmadik helyezést a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár „Csokifeszt” elnevezésű csapata érdemelte ki.

HIRDETÉS
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keresztrejtvény
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első része. 7. A megfejtés második, befejező része. 10. Egy-egy esetben. 12. Lantán
vegyjele. 13. Antonov gépeinek jelzése. 14. -nál, -… 15. Római 2-es.
16. Rákap szélei nélkül! 18. Szír-arab származású nép. 20. Magyar Televízió rövidítése. 21. Színházi alkalmazott. 23. Napszak. 24. A morzekódban a rövid jel és a hosszú jel. 25. Lengyelország pénzegysége. 26.
Indonézia autójele. 28. Rövid trombitahang. 29. Pléd, paplan. 32. …
pocs: elolvadó hó, híg sár. 33. Szaglószerv. 35. Csokoládé féleség. 36.
Oda-…: menet-jövet. 38. Indiai légitársaság névrövidítése. 39. Városunk egyik áruházának neve. 40. A vízszintes 25. sorban olvasható
pénzegység rövidítése. 42. Agresszivitás. 46. Pohárköszöntő.
FÜGGŐLEGES: 1. Táplálkozási célra vízi élőlényeket kifogó személy. 2.
Formálódott, változott. 3. Páratlan móka! 4. Sora! 5. Roland azonos
hangzású betűi! 6. Folyó Oroszországban. 7. Némán fokol! 8. Egymást
követő betűk az ábécében. 9. Szabásminta; németül. 11. Szemeit használja. 17. Piactér az antik görög városokban. 19. Az egyiptomi mitológiában napisten. 20. Előtagként valaminek a kicsiny voltát jelöli. 22.
A jelzett időtől az elbeszélés idejéig. 27. A totóban a döntetlen eredmény jele. 29. Puccini operája. 30. Az idő múlását mérő eszköz. 31.
Nagyság, mérték. 32. A malomban gabonamagvak őrlésével előállított
porszerű élelmiszer. 34. Ökölvívásban: szorító. 36. Vásárol. 37. Vissza:
a legértékesebb kártyalapja! 39. Ket…: páros, duett. 41. Gyógy- és kábítószer. 43. A görög ábécé 17. betűje. 44. Olaj fele! 45. Páros kávé!
Előző rejtvényünk megfejtése: Kellemes nyarat kívánunk. 10 megfejtőnk belépőt nyert a Csokoládé Fesztivál pénteki koncertnapjára: Tombácz
Zsuzsanna, 3900 Szerencs, Erdei Ferenc u.10.; Szabóné Szentléleki Terézia, 3900 Szerencs, Csalogány u. 21.; Májer Erika Katalin, 3900
Szerencs, Szegfű utca 8.; Váradi Lászlóné, 3900 Szerencs, Arad út. 2.; Bencze Lászlóné, 3900 Szerencs, Alkotmány út. 10.; Berdár Tiborné, Szerencs, Dózsa Gy. út; Marosvölgyi János, 3900 Szerencs, Kilián tér 3/2.; Tverdota Miklósné, 3900 Szerencs, Felsőkert u. 14.;
Zemlényi Lászlóné, 3900 Szerencs, Bocskai u. 7.; Rakóczki Ádám, 3900 Szerencs, Bakó J. út. 1/a. A fenti rejtvény megfejtését augusztus
18-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény 4 helyes megfejtője
belépőt nyer a Csokoládé Fesztivál pénteki koncertnapjára.

HoroszkÓp ( augusztus 11-24.)
kos: iii. 21. – iv. 20.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

A házasságokban, régi együttélésekben olyan téma kerülhet terítékre, amelyben
közös nevezőn lehettek. Illetve mindent meg
tudtok beszélni, és ez miatt a viszonyotok sokkal szorosabbá válhat.

Olyan események történhetnek, amelyek miatt talán még a világnézeted is változik:
más lesz a fontos, mint eddig. A kommunikáció
jegyében telnek a napok, amikor minden, amiről
úgy gondolod, hogy fontos, az terítékre kerülhet.

Az egészségedre, a testi épségedre
jobban kellene ügyelned. Ha beavatkozásra kerülne sor, ne aggódj, mert minden a legnagyobb
rendben lesz. Ha külföldre utazol, fantasztikusan érezheted magad.

Balesetveszélyesebb ez a hónap, amikor egy rossz mozdulat, és máris valamelyik végtagod akár gipszbe is kerülhet. A baráti kapcsolatokban olyan helyzet jöhet létre,
amely miatt teljesen ledöbbenhetsz.

A munkában, megélhetésben több
dolog is úgy alakulhat, amely miatt boldognak és elégedettnek érezheted magad. Előfordulhat egy váratlan probléma miatt több időt
kell orvosi váróban és rendelőben eltölteni.

Még az is lehet, hogy tiéd lesz valamilyen szerencsejátékban a fődíj. Persze
ehhez arra is szükség van, hogy játssz! A munkahelyeden vannak olyanok, akiket csak akkor
szeretnél látni, amikor a hátad közepét.

Egyszerre lehetsz szép és okos. A környezetedben vannak olyanok, akiket jó
lenne, ha nagy ívben elkerülnél, mert ők, ha
nem is vesztedet akarják, de nem viselnek jó
szándékkal irántad. Pénzügyeid cefetül alakulhatnak.

Egzisztenciális problémák alakulhatnak ki, olyan valakiben bízol, akiben
nem kellene. Ha hosszabb időt töltesz el az otthonodtól távol, akkor érdemes lenne egy szomszédot megbízni, így elkerülheted, hogy hívatlan
látogatók tegyék tiszteletüket az otthonodban.

A szerelemi kapcsolatokban nehéz
helyzet alakulhat ki. Még az is megtörténhet, hogy a kedvesednek egzisztenciális
problémája adódhat, ami negatívan befolyásolhatja a kedélyállapotát. A házasságokban, régi
együttélésekben fontos téma kerülhet terítékre.

A munkahelyeden olyan helyzet jöhet
létre, amely miatt talán még a nem létező szőrszálaid is az égnek állhatnak. Megtörténhet, hogy olyan helyzet alakulhat ki, amely
miatt elgondolkodhatsz azon: akarod ezt így
folytatni, vagy inkább a távozás mezejére lépnél.

Nem kedvez az idő külföldi utazásnak, amely miatt akár veszteség is érhet. A munkában viszont több dolog alakulhat
úgy, ahogyan azt szeretnéd. Még az is lehet,
hogy a feletteseddel olyan téma kerülhet terítékre, amely elsősorban neked fontos.

Pénzügyeid állhatnak a figyelmednek
a fókuszában. A kiadások mellett bevételek is lesznek, amelyek jó hatást gyakorolhatnak a kedélyedre. Kedvez az idő ingatlannal
kapcsolatos ügyek intézésének, és a rokonaiddal is jó kapcsolatot ápolhatsz.

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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