elismerések
a semmelweisNaPoN
a város egészségügyi ellátásában végzett gyógyító
munka
elismeréseként
címzetes főorvosi címet
adományoztak több szerencsi doktornak. (Cikkünk a 7. oldalon)
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Polgármesterválasztás
az időközi polgármesterválasztáson egyedüli jelöltként Nyiri tibor alpolgármester indul. a két nap
múlva esedékes választásról és további terveiről
kérdeztük. (Cikkünk a 3-4.
oldalon)
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fŐszerePBeN a Csülök
Ötödik alkalommal rendezték meg július 6-7. között a Mezőzombori Csülökfesztivált. Az eseményen a hagyományokhoz híven főzőversenyt is
hirdettek, ahová a környező településekről, illetve az ország távolabbi pontjairól is érkeztek csapatok. Az elkészült csülkös ételeket szakmai zsűri értékelte, Bernáth József séf vezetésével.
A gasztronómiai különlegességek közül az első
helyezést érdemelte meg a Prügyi Polgárőrök
étele, valamint a Zombori Pipás Tündérek és

Vostyár Gábor csapata is a dobogóra állhatott.
A Szerencsi Közösségi Biciklisek gárdája a legszellemesebb csapat elismerésben részesült, valamint a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár főztje a legötletesebb étel címet kapta
meg. A fesztiválon jelen volt Szerencs testvérvárosának a luxemburgi Hesperangenak a delegá-

lakásáN kaPta meg az
elismerŐ DokUmeNtUmot
Az egri Eszterházy Károly Egyetem tanúsítványa szerint hatvan
évvel ezelőtt, 1958. július 9. napján vette át pedagógusi oklevelét
Borbély Lajosné, a Szerencsen egykor Hunyadi János Általános
Iskola néven ismert tanintézmény pedagógusa. A „Díszoklevél”
azt is tudatja –, a tanító hölgy közmegbecsülésre méltóan teljesítette hivatását, ami feljogosítja arra, hogy a Gyémántdiploma
tulajdonosa legyen. Emike néni nem tudta megünnepelni ezt
Szerencs Pedagógusnapján, ezért Nyiri Tibor mb. polgármester
a lakásán kereste fel és gratulált az idős hölgynek, illetve átadta
Szerencs Város Önkormányzata elismerő Díszoklevelét, ajándékok kísérete mellett.
SfL

ciója is, akiket Nyiri Tibor, a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester, valamint Csider Andor, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
igazgatója köszöntött. A nap további részében
kulturális és zenei programokkal várták az érdeklődőket. A fesztivál zárásaként Zoltán Erika élőkoncertje szórakoztatta a közönséget.

BaBfesztivál moNokoN
Hatodik alkalommal tartották meg július 13-14. között
a Monoki Babfesztivált. Az
eseményen főzőversenyt is
rendeztek, ahol 17 csapat
mutatta be különleges babos alkotását. Az elkészült
ételeket szakmai zsűri értékelte, Bereznay Tamás séf
vezetésével. A gasztronómiai megmérettetés győztese az Alsódobszai Babsugarak csapata lett, második
helyen a Babos menyecskék
végeztek, a harmadiknak járó díjat pedig a Tokaji Sportbarátok érdemelték ki. Szerencs
Város Önkormányzatának ételét különdíjjal
jutalmazták. A nap folyamán különböző zenei programok szórakoztatták az érdeklődőket. Többek között
fellépett Karády István,
Szandi és Balázs Fecó,
a fesztivált pedig az
Edda Művek koncertje
zárta.
V. E. A.
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vasárNaP új Polgármestert
választ szereNCs
Vasárnap, július 29-én tartják Szerencsen az időközi polgármester választást. Koncz Ferenc országgyűlési képviselővé választása után lemondott a város vezetéséről, a törvény szerint
ugyanis a két funkció összeférhetetlen. Az időközi polgármester választáson egyedüli jelöltként Nyiri Tibor indul, aki április
közepétől látja el a polgármesteri feladatokat alpolgármesterként. Nyiri Tiborral beszélgettünk a két nap múlva esedékes választásról és további terveiről.
– Városszerte több helyen láthatjuk a választási plakátjait. Milyen üzenetet hordoz
a szerencsiek számára a plakáton olvasható: „Továbbra is tisztességgel, hozzáértéssel, szorgalommal” mondat?
– A tisztességgel kapcsolatban elmondhatom,
hogy Szerencsen születtem, és helyi születésű
a feleségem is. Itt ismerkedtem meg vele és 36
éve élünk boldog házasságban. Az a vállalkozás, amit ő vezet, hosszú ideje az embereket
szolgálja, megkönnyíti az adóval, könyveléssel
kapcsolatos dolgaikat. Úgy gondolom, hogy az
életünk nyitott könyv a szerencsiek számára.
A hozzáértés alatt azt értem, hogy én alapvetően pedagógus vagyok. Az oktatásban dolgoztam és jelen pillanatban is ott van még a munkahelyem. Voltam pedagógusjelölt, általános iskolai és középiskolai tanár, igazgatóhelyettes,
közművelődési tanácsnok, ami azt jelentette,
hogy a városhoz tartozó oktatási és közművelődési intézmények felügyeletét láttam el. Vezetőként dolgoztam a helyi tankerületnél a
KLIK-nél, amihez a járásban lévő általános és
középiskolák oktatásirányítása tartozott. Úgy
gondolom, hogy az oktatás és annak irányítása
területén végigjártam mindent amit lehetett,

pedagógiai szakvizsgával
is rendelkezem. A másik
területet a közszolgálat
jelenti. A rendszerváltás
után három alkalommal
voltam külsős tagja a városfejlesztési bizottságnak. Két ciklusban a helyieket képviseltem a testületben. Alpolgármester
vagyok immáron negyedik
éve, és most néhány hete
megbízott polgármesterként irányítom a város képviselő-testületét.
Ezen a területen is megszereztem a szakvizsgát.
Azt hiszem, nem sok olyan polgármester van,
aki közigazgatási alap- és szakvizsgával rendelkezik, tehát képzettségem van a közigazgatás
területén való munka elvégzésére is.
A harmadik kifejezés a szorgalom. A pedagógus
munkát az elmúlt évben főállásban végeztem
középiskolai tanárként, ami nem kis lekötöttséggel jár. Emellett folytattam a képviselői munkát és láttam el az alpolgármesteri feladatokat.
Természetesen ezeket társadalmi megbízásban
csináltam úgy mint Szerencs Város Sportegye-

sületének és a Sziget Alapítvány kuratóriumának irányítását. Gyakran megesett, hogy napi
12-14 órát kellett dolgozni, de igyekeztem mindegyik területen helyt állni. Akik ismernek, tudják, hogy eddigi pályafutásom során – pedagógusként, Sziget Alapítvány kuratóriumának elnökeként, Szerencs Város Sportegyesületének
elnökeként, önkormányzati képviselőként,
alpolgármesterként és szerencsi családapaként
–, mindig is a szerencsi és ondi emberek szolgálata volt számomra a legfontosabb.
– Hogyan győzi ezt erővel?
– Nyilván ehhez a családom biztosít hátteret.
Természetesen arra is kell figyelni, hogy megőrizzük az egészségünket, de a legtöbb erőt a
legkisebbek adják, az unokák, akikért úgy gondolom, hogy mindenféleképpen érdemes vállalni az olykor nehéznek látszó feladatokat is.
Amennyiben megválasztanak, a pedagógus állásomat fel kell függesztenem. A polgármesteri
tevékenység ugyan összeférhet az oktatással a
törvény szerint, azonban időben és a feladatok
ellátásának komolyságában már ezt nem lehet
egyeztetni.
– Egyedüli jelöltként indul az időközi polgármester-választáson, mit jelent ez Önnek?
– Úgy vélem az eddigi munkámmal nem adtam
okot arra, hogy a szerencsiek ne tartsanak alkalmas jelöltnek. Nyilván ez egy óriási bizalom,
amivel igyekszem élni. Továbbra is szoros az
együttműködésünk az országgyűlési képviselővel és két ember lobbi tevékenysége több lehetőséget biztosít.
folytatás a 4. oldalon
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folytatás a 3. oldalról
A képviselő-testület is teljes mértékben mögöttünk áll, nem kell belső torzsalkodásokkal, ellentétekkel számolnunk, küzdenünk, ami elvenné az erőnk nagy részét.
– Milyen részvételi arányra számít?
– Nehéz ebben az időszakban megjósolni, hogy
hányan vesznek majd részt a szavazáson. Egy
felfokozott hangulatú április 8-ai választás után
vagyunk, és egy olyan megmérettetésen indulok, amire még nem volt példa. Nyár közepén
nem szoktak választást tartani és a rendszerváltás óta nem volt ilyen városunkban, hogy a
polgármesteri szék megüresedett és hirtelen
választani kellett valakit a városvezető helyére.
Én arra kérem az itt lakókat, hogy minél többen
menjenek el, mert ez engem is megerősít abban
a hitvallásban, hogy érdemes a szerencsi és ondi emberekért és közösségekért dolgozni.
– Hogyan tervezi az együttműködést az
országgyűlési képviselővel?
– Az áprilisban megtartott országgyűlési választáson Koncz Ferencet parlamenti képviselőnek választottuk, így ő dolgozik értünk az Országházban. A választási törvény szerint összeférhetetlen a képviselői mandátum és a polgármesteri funkció. Az országgyűlési képviselővel
együttműködve, biztosítjuk azt a folytonosságot, amely a város további fejlődéséhez elengedhetetlenül szükséges.
– Melyek a további tervei, céljai?
– Célom, figyelembe venni a város lakóinak, állampolgárainak az érdekeit. Fontos, hogy az
emberek otthon érezzék magukat Hegyalja kapujában az óvodás kortól a szépkorú lakókig.
Az is alapvető feladat lesz, hogy a napi munka
mellett a fejlesztéseket is megvalósítsuk. Talán
a környezetvédelemből lehetne jelmondatot kiragadni: fenntartható fejlődés. Erre garanciát
nyújthat az a közel húsz Európai Uniós pályázat,
amit a város elnyert az elmúlt időszakban. Ezeknek a szakszerű megvalósítása, nem kis felada-

tot fog rám és az apparátusra róni, úgy, hogy
mindenki közmegelégedését szolgálja. A fejlesztések a legfontosabb területeket érintik. Van
olyan pályázatunk, ami a csapadékvíz elvezetéséről gondoskodik. Fontos az energiatakarékosság: a hőszigeteléssel kapcsolatos pályázatok
megvalósítása és az elavult rendszerek korszerűsítése. A közelmúltban nyertük el az ivóvízminőség-javító és szennyvízhálózat megújításához kapcsolódó pályázatot, melynek keretében több mint 6,5 km hosszan kicseréljük a vízvezetékcsöveket, valamint a város útjai is rászorulnak a felújításra. Emellett a zöld felületek is
nagyon fontosak. A Zöld Város nevű pályázat
során Szerencs központja fog megújulni, valamint a piac területe is tovább épül, szépül, és
szinte mindenhol fontos feladat a parkolóhelyek
bővítése. A készülő és folyamatban lévő pályázatokról igyekszünk részletesen tájékoztatást
adni a Szerencsi Hírek hasábjain.
Jó kapcsolatot tartunk fenn az oktatási intézményekkel, továbbra is együttműködünk a nem
általunk fenntartott általános és középiskolákkal.
A fejlesztésekkel párhuzamosan fontos az, hogy
az idegenforgalomra is figyeljünk. A pályázatok
jelentős része továbbfejlesztési lehetőséget biztosít a turizmus számára. Fejlődik a Turisztikai
Központ, és javulnak a Csokoládé Fesztivál infrastrukturális feltételei. Lényeges, hogy a Tokaj-hegyaljai borvidék szélén – ahol elvárás az
egészséges környezet és az idegenforgalom –
az ipar továbbfejlődését is lehetővé tegyük. Ehhez folyamatban van a közel másfél milliárd forint, amit elnyertünk az ipari park kialakítására.
Hiszen csak akkor települ ide az ipar, ha az jól
megközelíthető helyen van, és olyan infrastruktúrát tudunk biztosítani, ami előnyt jelent abban, hogy bennünket válasszanak. Ha nincs víz,
gáz, szennyvízelvezetés, elektromos áram, jó
megközelíthetőség, akkor ez a szép fekvésű város mit sem jelent az ipari fejlesztésekben gon-
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dolkodó befektetők számára. Ezzel a pályázati
megvalósítással jó lehetőséget biztosítunk, ami
várja a Szerencsen befektetni vágyókat. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a kis és
középvállalkozásokról, ami Szerencsen is a
munkahelyek jelentős részét biztosítja. A velük
való szoros együttműködést és az ő támogatásukat fontosnak tartom. Ez nem kis feladat:
egyszerre működtetni a várost, fejleszteni – és
azon a területen, ahol komoly vita folyik arról,
hogy helye van-e az iparnak –, visszatelepíteni
azt. Megtartani és továbbfejleszteni a csokoládégyártást, és a turizmusban ennek az arculatnak a továbbmélyítése, fejlesztése, bővítése is
feladat. Véleményem szerint Szerencsnek elsősorban az élelmiszeripar területén vannak lehetőségei, valamint egy olyan mezőgazdasági terület központjában van, amely kiváló adottságokkal rendelkezik.
– Mit üzen a szerencsieknek?
– A fiataloknak azt mondom továbbra is bízhatnak abban, hogy Szerencs oktatási rendszere
– az óvodától a középiskoláig – biztosítani fogja, hogy ők Magyarországon bárhol továbbtanuljanak. Megfelelő kompetenciákat nyújtanak
iskoláink ahhoz, hogy megállják a helyüket az
ország bármely területén az itt végzettek. Vagy
a határokon túl is, bár annak örülünk, és azért
dolgozunk, hogy minél többen döntsenek úgy
– ha el is mentek tapasztalatot szerezni – viszszajöjjenek Szerencsre. Természetesen nem feledkezünk meg az időseinkről sem. Szerencs Város Önkormányzatának fenntartásában működik az Idősek Otthona, ahol főként az elesett,
magatehetetlen, vagy teljes mértékben magáról
gondoskodni nem tudó emberek mindennapjait
tudjuk biztosítani. Együttműködünk a magánkézben lévő szociális otthonnal is, hogy ott is
biztosítottak legyenek ezek a feltételek. Azokra
az idősekre és szépkorúakra is gondolunk, akik
még el tudják látni magukat. Továbbra is megtartjuk azokat a kedvezményeket, amit az időseknek nyújtottunk: fenntartjuk a kommunális
adómentességet, valamint Erzsébet utalványt
adunk évente. Fenntartjuk és támogatjuk azokat a közösségeket, amelyekben az idősek jól
érzik magukat: például a várban, Fecskésen és
Ondon működő idős klubokat, közösségeket.
Együttműködünk a derék haddal: azokkal az
adófizetőkkel, akik a város működésének egy
részét biztosítják. A korábban elmondottak szerint igyekszünk minden lehetőséget biztosítani
ahhoz, hogy vagy a helyi vállalkozásokban, vagy
más nagyvállalatoknál itthon is meg tudjanak
élni az emberek és ne vágyjanak el erről a gyönyörű tájról.
– Mit üzen a közelgő választással kapcsolatosan?
– Kérem, jöjjenek el szavazni július 29-én és ezzel megadni azt a támogatást, hogy a jövőben
Szerencs és Ond egy gyarapodó és még élhetőbb település legyen.
M. B.
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miért foNtos elmeNNi az iDŐközi
Polgármester választásra?
Dr. Honti Judit
Miért kell elmenni
szavazni július 29-én?
Azért, mert jogunk és
kötelességünk! Ahogyan a tanulás, a munkavégzés alapvető feladat, úgy a szavazás is az.
Egy induló van, tudjuk a kimenetelt, de erről a jelölt nem tehet. Le kell tenni a voksunkat, hogy világos legyen a szerencsiek véleménye és érezze a leendő polgármester, hogy
milyen erő áll – nem mögötte –, mellette.
Csak az fogalmazhat meg bármilyen véleményt, vagy kritikát, aki elment és letette a
voksát. Mi a családdal két nappal elhalasztottuk a nyaralást, hiszen a szavazás rólunk szerencsiekről szól. Ott a helyünk!

Danyi László
Nyiri Tibor polgármester-jelölt
urat
hosszú évek óta ismerem mint képviselőt és
mint magánembert is.
Tisztességes, becsületes, közösségért dolgozó, fiatalokat és időseket egyaránt szerető,
segítőkész embernek tartom. Alpolgármesterként és a sportegyesület vezetőjeként is megmutatta rátermettségét. Képviselőként is az
emberek és a város érdekeit szem előtt tartva
hozta meg döntéseit. Biztos vagyok abban,
hogy polgármesterként mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy szerencsiek és ondiak jól érezzék magukat településünkön és
mindenki megtalálja boldogulását. Azért tartom fontosnak, hogy mindenki elmenjen szavazni, hogy a választók bizalmából építkezve
eredményes munkával szeretett városunk tovább fejlődjön.

Dr. Tóth Ibolya
A magyar nyelv
igen árnyaltan tud fogalmazni. A jelöltre
szavazunk, a jelöltekből
választunk. Mivel jelen
esetben egyedüli indulóról van szó talán nem
is helyénvaló kifejezés a választás szó. Én inkább a szavazást, a bizalom megszavazását
tartom helyesnek. A város az elmúlt években
elindult egy úton, ez az út jónak bizonyult, fejlődött a város. A folytatást egyedül Nyiri Tibor
alpolgármester vállalta fel. A város lakossá-

gának érdeke és kötelezettsége a támogatás,
hogy a megkezdett út folytatódjék. A szavazáson való megjelenés azt jelenti, hogy érdekel minket a város sorsa, jövője, a hogyan tovább. A leendő polgármester számára szintén
fontos, hogy érezze a bizalmat, a támogatást.
A szavazáson való részvétel számomra nem
kérdéses, nem csak jog, hanem kötelesség is.
Arra biztatom a város lakosságát, hogy menjen el szavazni. Szavazzon lelkiismerete szerint. Bízzon benne, hogy Nyiri Tibor méltó
folytatója lesz a megkezdett útnak. A megválasztásához sikert, a leendő munkájához erőt
és kitartást kívánok.

Fésűs Attila
Szerencs városának
erős legitimációval
rendelkező polgármesterre van szüksége
ahhoz, hogy a település
érdekeit széles körben és a leghatározottabban érvényesíteni tudja. Szabad, demokratikus választási rendszerekben, amennyiben
egy település polgármesteri posztjára egy jelölt regisztrálta magát, a megválasztott polgármester elfogadottságát a szavazáson
megjelent választópolgárok, illetve az érvényesen leadott szavazatok száma minősíti, súlyozza. Ezért szükséges hogy minél több szavazattal adjunk erős legitimációt a város vezetőjének.

Koncz Ferenc
Egy-egy szavazás
alkalmával a választópolgároknak lehetőségük nyílik az akaratnyilvánításra, politikai hovatartozásuk kifejezésére. Fontosnak tartom,
hogy vasárnap minél többen menjünk el szavazni. Hogy miért? A leendő polgármester
munkáját nagy mértékben támogatja, ha a
választási részvétel alapján azt látja, hogy a
város egyöntetűen mellé áll. Szerencsen az elmúlt években összetartó társadalmi közösség
alakult ki. Ez az időközi polgármester választás újabb alkalmat ad arra, hogy szavazatunkkal megerősítsük: egy csapatot alkotunk, a
város fejlődése érdekében összefogunk. Ezért
én mindenképpen részt veszek a vasárnapi
szavazáson, hogy támogatásomról biztosítsam a leendő polgármestert. Bízom benne,
hogy minél több szerencsi velem tart!

választási
tájékoztatÓ
Szerencs Város Helyi Választási Bizottsága a választás eljárásról szóló
2013. évi XXXVI. törvény 302. § (2)
bekezdésében foglalt hatáskörében
eljárva 2018. július 29. napjára (vasárnap) tűzte ki az időközi polgármester választást.
A szavazás napján 6-19 óráig lehet szavazni
abban a szavazókörben, amelyben a választó
szerepel a névjegyzékben. A szavazóköri névjegyzékbe történő felvételről a választók Nemzeti Választási Irodától kaptak tájékoztatást. A
szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgár személyesen adhatja le voksát.
A mozgásában egészségi állapota, vagy fogyatékossága miatt gátolt választópolgár
mozgóurna iránti kérelmet nyújthat be meghatalmazott útján vagy levélben, legkésőbb
július 27-én 16 óráig a Szerencsi Helyi Választási Irodához, a szavazás napján 15 óráig pedig a szavazatszámláló bizottsághoz. A kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja
nevét, személyi azonosítóját. A kérelem letölthető a www.szerencs.hu oldalról.
A szavazat leadására azt követően kerülhet
sor, ha a szavazatszámláló bizottság megállapította a választópolgár személyazonosságát és személyi azonosítóját vagy lakcímét,
és szerepel a névjegyzékben.
A személyazonosság igazolására alkalmas: a
magyar hatóság által kiállított személyazonosító igazolvány (személyi igazolvány, régi
formátumú személyi), az ideiglenes személyazonosító igazolvány, a vezetői engedély,
vagy az útlevél, ideiglenes útlevél. A személyi
azonosító igazolására alkalmas: a személyi
azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya), vagy a hatósági bizonyítvány, illetőleg igazolás a személyi azonosító jelről.
A lakcím igazolására alkalmas: a lakcímet
igazoló hatósági igazolvány, vagy a régi formátumú személyazonosító igazolvány,
amennyiben a lakcímet tartalmazza. Személyazonosság és személyi azonosító vagy lakcím csak a szavazás napján is érvényes igazolvány valamelyikével igazolható.
Dr. Barva Attila,
a Helyi Választási Iroda Vezetője

6

SZERENCSI

hírek

AKTUÁLIS

készül a zsiliP a szereNCsi-PatakoN
A horgászok nagy örömére hamarosan befejezik a Szerencsi-patak zsilipjének a felújítását, ami az egykori cukorgyári
hűtőtavakhoz vezette a vizet. A duzzasztógátként is működő zsilip műszaki állapota az elmúlt évek alatt sokat romlott, így felújítása már időszerű volt.
A hűs vizű Szerencsi-patakon található zsilip az elmúlt időszakban már
nagyon rossz állapotban volt. A szigetelése korántsem volt megfelelő, így
nem lehetett vele duzzasztani a hűtőtavak vizét. A közelmúltban azonban
megkezdték a régi vasszerkezet javítási munkálatait. A zsilip kifogástalan
működése a későbbiekben ugyanis elengedhetetlen lesz a cukorgyári hűtőtavak zavartalan vízellátásához. Június 27-én Nyiri Tibor alpolgármester
személyesen is megtekintette a zsilipet, Szabó Lászlóné városfejlesztési
osztályvezetővel és Tóth Istvánnal, a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft.
igazgatójával. A zsilip mintegy 4 millió forintból újul meg.
A zsilip átadásával a szerencsi horgászok egyik régi álma valósul meg.
A patak vizével felduzzasztott három kisméretű tó ideális körülményeket
biztosít majd a helyi pecások számára. A terület megtisztítását és a zöldnövényzet visszavágását már el is kezdte a Városgazda. A horgászok
várhatóan a nyár végére birtokba is vehetik a területet.

Örülnek a horgászok

Honfi László, a Szerencsi Horgász Egyesület vezetője (fotónkon) érdek-

járDa készül
a kossUtH UtCáN
A Szerencsi Városgazda Non- Profit Kft. július elején kezdte el a Kossuth
utcai járda aszfaltozási munkálatait. – Start Közmunkaprogramban készítjük el a Kossuth utcai járdát és az önkormányzattal előzetes egyeztetés
után határoztuk el azt, hogy az OTP Banktól az Ondi út irányában lévő a
bal oldali gyalogutat aszfaltozzuk le először. Úgy döntöttünk, ez a szakasz,
ami a Szerencsi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályának épülete (a
régi ÁNTSZ) előtt van, sokkal költségtakarékosabb akkor, ha aszfaltból készül. Itt ugyanis nem kell szegélyeket bontani, hanem a régi burkolat helyére került az új aszfaltréteg. Ez a rész már elkészült a református parókia
kivételével, mert ott jelenleg is zajlanak az építési munkálatok. Amint befejeződik a parókia renoválása, kialakítunk még két parkolót a bal oldali
részen. Ezt követően kezdjük térkövekkel kirakni a jobb oldali járdaszakaszt. A Városgazda telephelyén már gyártjuk a térköveket és egészen jól
haladunk, tehát a következő hónap elején hozzákezdhetünk a lerakáshoz
– mondta el Tóth István, a Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. igazgatója. A cég a ravatalozó épületét is teljeskörűen felújította a közelmúltban.
A rekonstrukcióra Start közmunkaprogramon nyertek el három millió forintot. Megtörtént a ravatalozó külső és belső, teljes felújítása: mosdókat
alakítottak ki és a fűtési rendszert is megjavították, ezen kívül kiépítettek
egy korszerű, modern fogadóirodát is.
M. B.

lődésünkre elmondta, nagyon örülnek a zsilip felújításának és annak, hogy az önkormányzat ennek a hosszútávú fejlesztésnek végére ért. – Sokáig vízjogi engedélyeztetések akadályozták a
munkát, de úgy néz ki, hogy az év végére birtokba vehetjük a tavakat és ez egy óriási dolog az
egyesület életében. Végre lesz egy olyan vizünk, amit
saját magunk használhatunk. Ősszel mindenféleképpen szeretnénk halakat telepíteni bele. Ez egy mérföldkő, hogy a városon belül egy ilyen
horgásztó birtokosai lehetünk – mondta Honfi László.
M. B. – N. I.

HamarosaN BefejezŐDik
a jÓkai UtCa felújítása

A tavalyi évben számoltunk be arról, hogy a Kossuth és más
utcákon kívül a Jókai utca is megújul Szerencsen. A régebbi
burkolat marási munkálatai már korábban megtörténtek, de
új aszfaltréteg azóta sem került leterítésre. Több olvasónk
érdeklődésére utána jártunk, mi hátráltatta a munkálatokat.
– Szerencs Város Önkormányzata Európai Uniós támogatást nyert a szerencsi vízvezeték-hálózat rekonstrukciójára, amelynek során a Jókai utcai
vízvezeték is felújításra kerül. Sajnos a közbeszerzési eljárás – rajtunk kívülálló okok miatt – elhúzódott, ezért nem kezdődött el a munka. Nyilván
senki nem örülne annak, hogy miután felkerült az új aszfaltréteg, a vízvezeték bekötése miatt több helyen fel kellene vágni az új burkolatot – mondta el Szabó Lászlóné, az önkormányzat városfejlesztési osztályvezetője. A
vízvezeték rekonstrukciójára folyamatban van a közbeszerzési eljárás és
ha minden rendben halad, akkor augusztus elejére megkötik a szerződést.
Amint a kivitelező a vízvezetéket kicserélte – amit az aszfaltozás előtt célszerű megtenni – befejeződhet a Jókai utca felújítása.
M. B.
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semmelweis NaP szereNCseN
Egy egészségügyi tevékenység végzésével foglalkozó, 2003ban született törvény értelmében július első napja Semmelweis nap, tisztelegve az anyák megmentője, az 1818. július 1jén született Semmelweis Ignác előtt.
Szerencsen a Bocskai István Katolikus Gimnázium aulájában köszöntötte
az egészségügyi dolgozókat Nyiri Tibor mb. polgármester, Dr. Bobkó Géza
igazgató főorvos, az Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet vezetője
és Dr. Sütő Szilveszter a város vezető főorvosa július 3-án.
Az eseményt megelőzően a tisztelet koszorúit helyezték el Dr. Szántó J.
Endre, a szakrendelő névadójának szobránál, illetve Dr. Gőri Lajos, egykor
„Szerencs lakóinak orvosa,” volt alpolgármester emléktáblája előtt.
A gimnáziumban tartott ünnepségen Nyiri Tibor – miután méltatta Dr.
Semmelweis Ignác életét és munkásságát – megjegyezte, hogy amíg
nincs bajunk, természetes állapotnak tekintjük egészségünket, ám amint
megbetegszünk, a mielőbbi gyógyulás foglalkoztatja az embert. Megszokott, hétköznapi életünkben fel sem fogjuk az egészségügyben dolgozók munkájának értékét és jelentőségét mindaddig, amíg szembe nem
áll velünk az élet nagy ellensége -, a betegség. Az egészségügyben dolgozók a legdrágábbat vigyázzák, illetve legjobb tudásuk szerint próbálják
visszaadni mindazoknak a legféltettebb kincset, akiken fogást talál valamilyen betegség. - Ma a gyógyászat elkötelezettjeit ünnepeljük, ugyanakkor elmondhatjuk, hogy az egészségügy valamennyi hétköznapja ünnep akkor, ha valaki egy másik embernek adja vissza az egészségét –
összegzett Nyiri Tibor.
Dr. Bobkó Géza és Dr. Sütő Szilveszter arról beszélt, hogy a lehetőségeken
belül törekednek a kor tudományos-műszaki színvonalának megfelelő,
legmagasabb szintű ellátás nyújtására. Munkájukat szolgálatnak tekintik,
mindamellett akkor lehetnek a leghatékonyabbak a gyógyításban, ha a
betegek és az egészségügyi dolgozók között olyan partneri viszony alakul ki, ami egymás kölcsönös megbecsülésén és tiszteletén alapul. – Ki
kell emelni – mondták -, hogy amikor a betegeket vizsgáljuk, vagy ke-

zeljük, akkor minden fontos információval el kell hogy lássuk őket, ugyanis ez szükséges ahhoz, hogy a kezelést és további életmódjukat illetően
felelős döntést tudjanak hozni önmagukkal szemben.
A szerencsi Semmelweis napon – egyéb elismerések mellett – átadták
a legrangosabb kitüntetéseket.
„Szerencs város egészségügyi alapellátásában több évtizeden keresztül
végzett lelkiismeretes gyógyító munkájának elismeréseként” Címzetes
Főorvosi címet adományoztak Dr. Bodosi Csilla házi gyermekorvosnak,
Dr. Bíró Mariann fogorvosnak, Dr. Spak László háziorvosnak és Dr. Móré
János László háziorvosnak.
„Több évtizeden keresztül végzett lelkiismeretes és magas szintű munkájáért, s a betegellátásban tanúsított humánus hozzáállásáért” Semmelweis Emléklapot adományoztak Dr. Korondi Klárának, Dr. Honti Juditnak,
Dr. Rohály Juditnak, illetve Szabó Gáborné és Telekiné Karszki Edit asszisztenseknek.
SfL

királY jUDit
az év köztisztviselŐje
Tavaly, az év elején lépett hatályba
a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény módosítása. Ennek alapján
a Közszolgálati Tisztviselők napja
(július 1.) már nem törvényben biztosított munkaszüneti nap, ugyanakkor a módosítás biztosítja annak
lehetőségét, hogy egy adott önkormányzat a jövőben is megtarthassa a saját ünnepét. Szerencs
Város Polgármesteri Hivatalának
vezetői úgy döntöttek, élnek a lehetőséggel, a munkatársak június
28-án tartották meg a Köztisztviselők Napját. Az eseményen Nyiri
Tibor polgármesteri ügyeket ellátó alpolgármester, Dr. Egeli Zsolt alpolgármester és Dr. Barva Attila jegyző köszöntötte a hivatal munkatársait.
Kifejtették, hogy a közigazgatási munkában a hatékonyságra kell törekedni, ám ezt a feladatot csakis a jogrendszer, és a helyi sajátosságok kiváló ismeretével lehet elvégezni és ezt a feladatot a szerencsi köztisztviselők maximálisan ellátják. Hangsúlyozták, a köztisztviselői munka egy-

fajta életforma, amelyen keresztül a polgárok megítélik a közhivatalokat,
az önkormányzatokat.
Az esemény alkalmat adott arra, hogy átadják „Az Év Köztisztviselője”
elismerést. A díjat Király Judit a polgármesteri hivatal közművelődési
szakreferense kapta meg az önkormányzat vezetőitől.
SfL
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művészeti táBorok simáN
A Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános
Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola növendékei június 18-22. között néptánctáborban vettek részt Simán. A gyerekek az öt nap alatt a néptánc
mellett a jógát is kipróbálhatták. Ezen felül kézműves foglalkozásokon is

részt vettek. Június 25-29-e között zene és dráma tanszakos diákok élvezhették a Simai Ifjúsági Tábor és Vendégház nyújtotta lehetőségeket. A billentyűs, vonós, pengetős, ütős és fúvós hangszereken tanuló diákok a zenei
tevékenységek mellett, többek között túráztak és sportoltak.

NaPközi az egészség jegYéBeN
Június harmadik hetében nyári napközis tábort szerveztek a
Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. A gyerekek öt napig az Egészség Manók Birodalmában kalandoztak.
Az első és második osztályos diákokból álló táborozók a hét során többek
között ellátogattak az Árpád-hegyi Horgásztóhoz, ahol a gyerekek megismerkedtek a baromfiudvar lakóival, tollasoztak, labdáztak és sorversenyeken
vettek részt. A színes programok között volt kézműves foglalkozás, melyen
az egészségmanó figurát készítették el, valamint a Városi Tanuszodában is
eltöltöttek egy délutánt. Az első és második évfolyamos tanulókat követően
a 3- 4. osztályos tanulók napközis tábora is lezajlott június 25-29. között a
Bolyai iskolában. Az egyhetes tábor középpontjában a KRESZ, a sport és az
egészséges életmód állt, melynek során a gyerekek bővíthették ismereteiket
a helyes táplálkozásról, valamint a testmozgásról.

egY Hét a kolomPos egYüttessel
A Kolompos Együttes valamint a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár
szervezésében idén már 15. alkalommal került megrendezésre június 25. és
július 1-je között a Kolompos tábor, aminek a Rákóczi-vár adott otthont.

Az egyhetes tábor alatt színes és változatos programokat kínáltak felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt. Volt többek között táncház, zenetanoda
és kézműveskedés, esténként pedig tábortüzes mulatság zárta a napot.
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NYári felújítások az ÓvoDáBaN
Miről is szól a nyár? A vakációról, a pihenésről, a kikapcsolódásról és a feltöltődésről. Emellett persze ilyenkor zajlanak
karbantartási, festési munkák is. Angyal
Györgynét, a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
vezetőjét (fotónkon) kérdeztük a nyári felújítási munkákról a nevelési intézményekben.
– A nyári hónapokra elcsendesedik az óvoda, kiürülnek a folyosók, az öltözőszekrények. Nyilvánvaló, hogy ilyenkor az ügyeleti időszakban mindenki a jól megérdemelt szabadságát tölti a hosszú, eredményes munka
után és a gyerekek is feltöltődve, újult erővel érkeznek majd vissza hozzánk. Három óvodaépületben tartunk most zárva: a Napsugár Óvodában,
a Bölcsődében és az Ondi tagóvodában. A Gyárkerti épületben fogadjuk
az ügyeletet igénylő gyerekeket. A kolléganők nagy szeretettel és elhivatottsággal igyekeznek olyan programokat biztosítani számukra, hogy
gazdagon és élménydúsan térjenek haza.
A nyár intézményünkben is a felújítások és a karbantartások időszaka.
Mivel a játékeszközök időközben elhasználódtak, elkoptak, ezeket muszáj
felújítani a nyár folyamán, és új ruhába öltöztetni. Ezen kívül nagyon fontosak a tisztasági meszelések, hogy megfeleljünk a higiéniai követelményeknek. A mosdókat és a konyhai kiszolgáló helyiségeket át kellett festenünk. Ezek még a nyár elején megtörténtek. A munkálatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi fedezetet a város önkormányzata biztosította,
az intézmény költségvetéséből.
Minden évben arra törekszünk, hogy az épületek esztétikusak, higiénikusak legyenek és küllemben is egy új formával gazdagodjunk. Próbálunk
mindent megtenni annak érdekében, hogy elnyerjük a gyerekek tetszését. Ezeken a tisztasági festéseken, meszeléseken, karbantartásokon kívül

Készül a focipálya az óvoda udvarán

mindig van újabb feladat. Hiszen csak így lehet továbblépni, ha tudunk
tovább gondolkodni. Ennek természetesen anyagi vonzata is van, és kell,
hogy támogató is legyen, mert nem elég az ötlet, az új elképzelés, ha
nincs mögötte támogató.
Az elmúlt nyáron a Gyárkerti óvodában szülői támogatásokból illetve egy
nyugdíjas rajzszakos pedagógus segítségével felújították a kerítés elemeit
az épület udvarán. A Napsugár óvodában a mezítlábas park kialakítására
került sor. Ezt szintén szülői támogatásból és a Gyermekkert Alapítvány
segítségével sikerült megvalósítani, de a Katasztrófavédelem munkatársai is nagy segítségünkre voltak.
Ezen a nyáron mindkét óvodában egy-egy nagyobb beruházásra kerül sor.
A Gyárkerti épületben augusztusban szeretnénk még azokat a hiányzó
beépített bútorokat beszerezni, amelyek kimaradtak az elmúlt időszakban.
Természetesen itt is elvégezzük a tisztasági meszeléseket, fertőtlenítéseket. A Napsugár óvodában egy kis focipálya kialakítására kerül sor, ugyanis
működik az ovifoci foglalkozás, Rábai Attila vezetésével. A pálya átadását
nyár végére ütemezzük, a Csokoládé Fesztivál után. Ez is összetett forrásból valósul meg: a szülők támogatásából, valamint a Gyermekkert Alapítványból és a Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatásával. A pálya
kivitelezése folyamatban van, megtörtént a betonozás majd ezt követően
érkezik a gumitégla is. Minden a gyermekek érdekében történik, hiszen
ez a legfontosabb: a játék, a mozgás.
Zárógondolatként Rudolf Steiner filozófus, pedagógus szavai jutnak
eszembe: „A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni
és szabadságban kell elbocsátani.”

tokaji BorviDék fiatal éPítészek szemével
Ebben az évben második alkalommal épít a Tokaji borvidéken
a Hello Wood, az ország legismertebb építészeti oktatással
foglalkozó stúdiója, ezúttal nyolc településen, köztük városunkban is.
A program célja, hogy felhívja Magyarország figyelmét a Tokaji borvidék
egyedülálló adottságaira, természeti, kulturális- és épített örökségére, és
évszázados hagyományainak ápolása mellett, a megújulásra való törekvésére, a bor, valamint az építészet kapcsolatára. Idén közel 150 építész és
diák érkezik a régióba Magyarország összes egyetemi építészeti képzéséről.
A hallgatók tíz projektet építenek fel az ország kiváló építészeinek vezetésével. Az esemény sajtótájékoztatóját július 17-én tartották meg Tokajban,
melyen részt vett Nyiri Tibor, a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester is. Elhangzott, hogy Szerencsen két projekt készül majd: a Debreceni
Egyetem diákjainak Füstölő nevű építménye optikai illúzióként idézi meg a
Szerencsi Cukorgyár műemlék épületének kéményfüstjét és a Budapesti Mű-

szaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatói a fák koronájára néző kilátót
építenek a városhoz közeli fenyvesben.
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PéNzjUtalomBaN részesült
az iDŐsek ottHoNa
Szalonnasercegés a tárcsán, paradicsom, paprika, zsírral csurgatott kenyér
várta július 5-én a Szerencsi Idősek Otthonának ellátottjait az intézmény
azon részén, ami „demens udvar” elnevezéssel újul meg a közeljövőben.
– A piknik előszele annak, hogy a területen szalonnasütők, kerti bútorok,
egyéb olyan eszközök kerülnek elhelyezésre, amelyek hangulatosabbá teszik a hétköznapokat – közölte Kontra László az otthon igazgatója. A kivitelezés anyagi hátterét a Tesco áruház egy programjának végeredménye
biztosítja, az akcióba benevezett a „Szerencsi Idősek Otthona Ellátottaiért
Alapítvány” és ott első helyezést ért el. A 400.000 Ft-os nyereményt Sutka
Zsuzsanna a szerencsi áruház vezetője adta át Kondásné Gaál Ilonának,
az alapítvány kuratóriuma elnökének. Az eseményen részt vett fenntartói
részről Nyiri Tibor Szerencs mb. polgármestere, aki ígéretet tett arra, hogy
– amennyiben a felújítási költségek meghaladják a nyeremény összegét
– az önkormányzat besegít a kivitelezésbe.
SfL

„leCsÓztak” az
iDŐsek klUBjai

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézet Ellátó Központjához tartozó városi -, fecskési -, ondi idősek klubjainak tagjai
adtak egymásnak randevút július 12-én. A találkozót – amelyen Nyiri Tibor mb. polgármester
és Sipos Attila az ellátó központ vezetője köszöntötte a megjelenteket - kötöttségektől
mentesen, a klubok közötti barátság erősítése
céljából tartották meg Szerencs fecskési városrészén. A szabadidős program alaphangulatát
egy, a vendéglátók által készített, üstben főtt
lecsó adta meg.
SfL

CsaláDi NaPot tartottak
a szereNCsi PolgárŐrök

Alig van olyan hétvége Szerencsen és környékén, amikor ne lenne valamilyen rendezvény,
amelyen a helyi polgárőrök biztosítják a rendet,
esetleg besegítenek a szomszédos települések
önkénteseinek. Bár a megszokott feladatok továbbra is napirenden vannak, úgy tűnik, ha rövid időszakra is, de beköszöntött az uborkaszezon, a nagyrendezvényeket illetően. Ezt hasz-

nálták ki a Szerencsi Polgárőr Egyesület tagjai
és családi napot tartottak július 14-én, szombaton, erősítve az összetartozás érzését. A programra meghívást kapott Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, aki itt mondott köszönetet a
tagoknak az eddig elvégzett munkájukért. Az
eseményt megtisztelte jelenlétével Nyiri Tibor
mb. polgármester.
SfL
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a Háziorvosi mUNkáBaN
a változatosság a legszeBB
Dr. Spak László hosszú évek óta dolgozik városunkban háziorvosként. A július
3-án megtartott Semmelweis napon Szerencs város egészségügyi alapellátásában több évtizeden keresztül végzett lelkiismeretes gyógyító munkájának elismeréseként címzetes főorvosi címet adományoztak Dr. Spak László háziorvosnak
is. Vele beszélgettünk.

Dr. Spak László az erdélyi Szatmárnémetiben
született. Az általános és középiskolát is itt végezte el, majd a Marosvásárhelyi Orvosi és
Gyógyszerészeti Egyetemre felvételizett. Édesapja asztalosmesterként, édesanyja pedig varrónőként dolgozott. – A családunkban nem
volt orvos. Nekem azonban megtetszett ez a hivatás, és aztán a középiskolától kezdve céltudatosan készültem erre a pályára. Ennek meg
is lett az eredménye, mert szép teljesítménnyel
jutottam be első nekifutásra az orvosira Marosvásárhelyre – kezdi Spak László.
Amikor 1972-ben megkapta a diplomáját mint
általános orvos, falusi, úgynevezett körzeti doktorként kezdett el dolgozni. – Három falu tartozott hozzám és ez vegyes körzet volt, azaz
felnőtteket és gyereket egyaránt gyógyítottam.
Később elkerültem egy Szilágysági kisvárosba.
Először ott is mint körzeti orvos fogadtam a betegeket, majd tovább képeztem magam – folytatja. Marosvásárhelyen szerezte meg a belgyógyász szakorvos végezettséget és a tasnádi kórházban kilenc évig dolgozott megbízott osztályvezetőként. – Azért voltam csak megbízott,
mert nem voltam hajlandó a nevemet megváltoztatni, románosítani. Így aztán megbízottként
jöttem el 1990-ben, ekkor költöztünk át ide Szerencsre. Dr. Argay László volt akkor az igazgató
főorvos és olyan kellemes fogadtatásban részesültünk, ami tetszett. Szolgálati lakást kínáltak
fel nekünk, a feleségemnek és nekem pedig
munkahelyet. Azóta itt dolgozom – mondja. A

szerencsi rendelőintézetben egy ideig helyettesített a belgyógyászaton, de már az első pillanattól kezdve háziorvosként dolgozik városunkban.
Dr. Spak László szereti a munkáját, és azt, hogy
segíthet a betegeknek. – Az orvosi hivatásban
a legfontosabb az emberek felé nyújtott empátia, mert e nélkül nem lehet gyógyítani. A másik
a kitartás, mert amire odakerülünk, hogy doktorként dolgozhassunk, az nem egy könnyű út.
Hat év egyetem, utána szakosodás megint hat
év, és persze a folyamatos továbbképzés. De a
gyógyítás maga abszolút elégtétel, és nagyszerű érzéssel tölt el. A háziorvosi pálya pedig
„egyfajta vegyeskereskedés” egy kicsit mindenhez érteni kell, szemészet, fül- orr-gége, tüdő,
minden. A háziorvosi munkában a változatosság a legszebb – tette hozzá.

A város napján 2006-ban kapta meg a Szerencs
Város Szellemi Alkotótevékenységéért kitüntetést. Büszke arra, hogy két évvel ezelőtt érdemelte ki a Pro Sanitante díjat, az egészségügyi
ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai
tevékenységéért. Az idei Semmelweis napon
Szerencs város egészségügyi alapellátásában
több évtizeden keresztül végzett lelkiismeretes,
gyógyító munkájának elismeréseként címzetes
főorvosi címet adományoztak Dr. Spak László
háziorvosnak is. – Az embernek jól esik, ha elismerik a munkáját. Ez azt jelenti, hogy nem dolgoztam rosszul, vagy talán jól is, azért, hogy ezt
megkaptam. Eddig is maximálisan, a legjobb tudásom szerint próbáltam ellátni a betegeimet,
ezután is így fogom – mondja a doktor.
Spak László szabadidejében szeret kertészkedni
és élvezi a természet nyugodtságát. – Vannak
gyümölcsfáim, virágaim és egy pici kertem, ezt
szeretem gondozni. A horgászengedélyt is megszereztem, de ritkán használnom. Addig szeretnék még dolgozni, amíg képes vagyok tisztességgel ellátni a betegeimet és remélem, ha ez
megváltozna, azt észrevenném. Még szeretnék
boldogan éldegélni kicsit és az unokáimmal tölteni az időmet.
M. B.
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INGATLAN

Eladó családi ház 100 m2 alapterület
központi fűtéses, kívül-belül teljesen
felújított. Érd.: 70/704-6538. (12-13)
Tokajban vikendtelek, összkomfortos kisházzal eladó. Érd.: 70/7046538. (12-13)
Egyedülálló férfi részére lakrész kiadó Szerencs központjában. Érd.:
20/287-3659. (12)
Szerencs központjában 46 m2-es lakás eladó. Érd.: 47/363-097. (12-14)
Szerencsen azonnal költözhető kertes ház eladó. Érd.: 70/459-2158. (1213)
Szerencs, lakó pihenő övezetben,
100 m2-es 3 szobás, konyhás, étkezős,
melléképületes garázsos, rendezett
udvarú kertes családi ház a Bartók
Béla utcában eladó. Érd.: 20/254-1471.
(12-16)
Szerencsen Rákóczi u. 135. alatti társasház 1 emeletén 148 m2-es 3 és fél
szobás összkomfortos lakás bútorozottan eladó. Érd.: 20/599-4266. (1215)
Szerencs csendes környékén, a belvároshoz közel eladó egy folyamatosan rendben tartott, felújított 4 szo-
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ba+ nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (12)
Szerencs központjában, középkorú
személy részére lakrész kiadó. Zárt helyiség eladó, bejárat közvetlen a Bárdi
autósbolt mellett. Érd.: 30/715-7821.
(12-13)
Szerencsen közvetlen a 37-es út mellett lakás és üzlethelyiség egyben nagy
parkolóval együtt eladó. Érd.: 20/4489289. (12-13)
Eladó 100 éves szőlőprés, korának
megfelelő állapotban. Érd.: 47/360088. (12-14)
Bontott cserépkályha zöld és barna
színben akár beépítéssel is eladó.
Érd.: 47/363-485. (12)
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a Hét gYÓgYNövéNYe: a DiÓlevél
A Balkán-félszigeten
és Ázsiában őshonos
diófát mára a világ
számos területén
meghonosították.
Termése jelentős tápértéke miatt értékes
táplálék, leveleinek jellegzetes hatóanyagai a cserzőanyagok, a fenolos
savak és a juglonszármazékok. Utóbbiak a felelősek azért, hogy a diófák alatt az aljnövényzet kipusztul, ha nem gyűjtik össze a lehulló leveleket. A levelekből készült tea hatásos magas vérnyomás, gyomor- és bélhurut,
bélférgek ellen, de akkor is fogyaszthatjuk, ha
nem megfelelő az étvágyunk, vagy ha csak
méregteleníteni szeretnénk a szervezetünket.

A diólevél tea fogyasztását cukorbetegeknek
is ajánlják, mivel csökkenti a vércukorszintet,
tisztítja a vérereket és javítja az anyagcsereműködést. Ülőfürdőt is készíthetünk belőle,
ha aranyérbántalomtól szenvedünk. Borogathatunk vele keléseket és bőrkiütéseket is. Ha
valakinek körömgombája van, akkor igyon
rendszeresen a diólevélből készített teát, de

a lábat is lehet rendszeresen a főzetben áztatni, illetve a levelet a lábujjra is lehet kötni.
A diólevelet a szépségápolás során is használhatjuk, hiszen a növényből készült főzet
megállítja a hajhullást és serkenti a hajnövekedést.
Vitelki László,
Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A köhögés és torokfájás ellen használják. A beküldők
közül Budai Norbert, 3900 Szerencs, Ondi út 35. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető
a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Melyek a diólevél jellegzetes hatóanyagai? Megfejtéseiket augusztus10-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a
Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

keresztrejtvéNY
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első
része. 6. Égszínkék festék. 11. Sokféle funkciót
betöltő bútor felső része (két szó). 13. Ej, mi a …
tyúkanyó kend. 14. Teremt, alkot. 15. Karizma páros számú betűi. 17. Régi korból származó. 18. Kiejtett mássalhangzó. 19. Jobbra tinó! 21. Érkezik
rövidítése. 22. Nagyközség Heves megyében.
23. Község a Vásárosnaményi járásban. 24. …,
alkoss, gyarapíts: s a haza fényre derül! (Kölcsey).
25. Só; angolul. 26. Tengeri rabló. 27. Ezen a helyen. 28. Amerikai szabvány. 30. Település megyénkben. 31. A nátrium vegyjele. 32. Névelővel:
a levegőben történő (pl. közlekedés). 35. Gépeket
folyékony anyaggal kenő munkás. 37. Rangjelző
előtag. 38. Ízletes gomba. 41. Település a gyöngyösi járásban.
FÜGGŐLEGES: 1. Fénymáz. 2. Csapadék. 3. ÚjZéland autó jelzése. 4. Természettudományi Kar
rövidítése. 5. Takarmánygabonából szemcsésre
darált őrlemény. 6. Keresik, de nem … a keresztelő levelemet (katona dal). 7. Az asztácium vegyjele. 8. … mays: a kukorica tudományos neve.
9. Reformok. 10. A megfejtés második, befejező része. 12. Hegység Szlovákiában. 15. Félre
vezetett, ámított. 19. Haderők összecsapása.
20. Károsan hat. 22. Karimás fejfedő. 23. Végezd,
készítsd! 24. Vízben élő kopoltyús gerinces állat.
28. Építmények földbe süllyesztett alsó része.
29. „A” főnök! 32. Irodalmi alkotásban ábrázolt
személy. 33. Víz! Se … nincs, se színed, se zamatod. 37. Angol világos sör. 35. Folyó Romániában. 36. Kóser szélei nélkül! 37. Művészi testkép.
39. Olasz és spanyol autók jelzése. 40. A cink vegyjele.
Előző rejtvényünk megfejtése: Láttam a napot, súgta a szélnek; Várnak a tavak, csónakok stégek. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot
nyert: Monoki Barna, 3900 Szerencs, Szabadság u. 5/3. A fenti rejtvény megfejtését augusztus 10-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs,
Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 2 db belépőt nyer a Csokoládé Fesztivál
koncertnapjára. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

HIRDETÉS

SZERENCSI

hírek

15

SZERENCSI

hírek

HIRDETÉS

