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VÁLTOZIK A
FORGALMI REND 
A Rákóczi Zsigmond Refor-
mátus Általános Iskolánál
két utca a reggeli forgalom
miatt egyirányú lett. 
Cikkünk a 3. oldalon olvas-
ható.

EBZÁRLAT VAN
ÉRVÉNYBEN
SZERENCSEN

A háziállatok védelme ér-
dekében a Bekecsen talált
veszett róka miatt 90 napos
ebzárlatot rendeltek el Be-
kecsen, Legyesbényén és
Szerencsen. Cikkünk az 5.
oldalon olvasható.



Szerencsen is megemlékeztek a hölgyekről a nemzetközi nőnap alkalmából. A városi
ünnepségen március 7-én kedden Nyiri Tibor alpolgármester köszöntője után Koncz
Ferenc polgármester mondott ünnepi beszédet. Ezt követően a Napsugár, illetve a
Gyárkerti óvoda gyermekei adtak elő zenés, táncos produkciót. Az est fellépője Ra-
konczai Imre énekes volt, aki zenés műsorral kedveskedett a megjelenteknek. Már-
cius 8-án szerdán a város intézményeiben is megemlékeztek a jeles napról, a fiatal
korosztálytól az idősekig. Az óvodákban és iskolákban a fiúk zenés műsorral és
édességgel kedveskedtek a lányoknak, a város idősek otthonaiba pedig Koncz Fe-
renc polgármester látogatott el, aki virággal és elismerő szavakkal köszöntötte a
szép korú hölgyeket. V. E. A.
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A kötet bemutatóján a kiadó részéről Árvay At-
tila köszöntötte a megjelenteket, majd Nyiri Ti-
bor alpolgármester osztotta meg gondolatait.
A málenkij robotról Dr. Bognár Zalán, a Károli
Gáspár Református Egyetem docense mondott
kortörténetet.
Ezt követően Oroszné Stumpf Éva mutatta be
új könyvét, melynek első kötetét már kezébe
vehette az olvasó, s amelynek témája a szeren-
csi gyűjtőtábor volt. Mivel Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében létrehoztak még egy tábort,
ezért a Német Nemzetiségi Önkormányzat fel-
kérésére és támogatásával tovább folytatódott
a kutatás, kiterjesztve a miskolci gyűjtőtáborra.
– Ez a kötet részletesebben tárgyalja ugyanazt
a történést, mint amit az első könyvben kifej-
tettem: a begyűjtést, az elhurcolást, a bevago-
nírozást, és a lágeri életet. Amivel még kibővült
az az itthoniak málenkij robotja, mert akik itt
maradtak azoknak is nagyon nehéz volt az éle -
tük– mondta a szerző. A könyv több mint más-
fél éves kutatás eredménye. Oroszné Stumpf
Éva szerint még mindig vannak olyan kiakná-
zatlan lehetőségek a témában, amelyek után
még további kutatásokat szeretne végezni. 
Az eseményen felléptek a Rákóczi Zsigmond
Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola diákjai.

Első alkalommal tartották meg a Kiss Attila ala-
pítvány szervezésében a Muhi Zoltán emlékes-
tet március 14-én a Rákóczi-vár lovagtermében
a szabad sajtó napja alkalmából. Az eseményen

Lakatos Marianna az alapítvány elnöke köszön-
tötte a megjelenteket, majd egykori barátok,
kollégák, ismerősök idézték fel a Muhi Zoltánnal
közösen átélt kedves emlékeket.

KöszöntöttéK 
a szerencsi hölgyeKet

Oroszné Stumpf Éva hely-
történész (fotónkon)
könyvbemutatóját ren-
dezték meg március 17-
én, pénteken a Rákóczi-

vár árkádos termében. 
A német-magyar kétnyelvű

könyv címe: Leszünk idegen nemzet ro-
botoló népe – „Málenkij roboton" Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyéből.

emléKestKönyvbemutató
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Az Úr villanásnyi idő alatt szólította magához,
arra sem maradt ideje, hogy búcsút intsen. Az
isteni indok olyasmi lehetett, ami nem tűrt ha-
lasztást, amire nem lehetett azt mondani -,
csak egy percet várj Uram, még nem búcsúz-
tam el. Ámbár ki tudja! Talán nem is búcsúzott
volna, hiszen hangoztatta, vallotta, hogy nem

a fellegekben, hanem a földön szeret járni –
és ez a szó szoros értelmében igaz volt rá.
Igaz volt minden tettére, cselekedetére. Em-
berszeretete, embertársai felé kifejezett bizal-
ma, a segítségnyújtás mások iránt, már-már
óriásiként jellemezhető méreteket öltött.
Hogy honnan is meríthette ehhez az erőt? Ta-
lán az Úr embert segítő kiválasztottjainak so-
raiban kapott helyet. Merthogy nem lehet vé-
letlen pályaválasztása sem. Elvégezte az Egri
Hittudományi Főiskolát, majd az Egészségügyi
Főiskola Mentőtiszti Szakát, így párosítani
tudta a lelki támaszt a fizikaival, olyan opti-
mizmussal, ami átragadt mindazokra, akikhez
szólt. Sok esetben egy pajkos kacsintással,
egy-egy népdalból kiragadott röpke, de igaz-
ságtartalmú szólammal öntött lelket az elke-
seredettekbe, javított a szomorkásabb han-
gulaton.
Életének harminchét évét töltötte Szerencsen,
hamar beilleszkedett, elnyerte az emberek bi-
zalmát olyannyira, hogy beválasztották a vá-
rost vezető testületbe. Először 1994-1998 kö-
zött, majd 2002-től folyamatosan volt képvise-
lő. Egy helyen a következőképpen fogalmazott: 

„A kapott segítség mindenkinek hasznára
szolgál. Irigykedni nem érdemes, becsüljük
meg a kicsit, munkával pedig iparkodjunk el-
érni a többet.”
Feri bácsi igyekezett elérni a többet mind csa-
ládi, mind közösségi szinten, komolyan vette
a hivatásszerű munkát, mint ahogy az önként
vállaltak teljesítését is. Szeretett szórakoztat-
ni, mindezt úgy, hogy a könnyedséget, a mó-
kázást komoly felkészülés előzte meg. Imádta
szintetizátorát és az égi dalok, fohászok köz-
vetítéséhez használt templomi orgonát. Utób-
bit olyannyira szerette, hogy azt átölelve köl-
tözött a felhők fölé, engedelmeskedve annak
a felsőbbrendű akaratnak, amire ember nem
mondhat nemet.
Feri bácsitól ezúton is mély fájdalommal bú-
csúzik Szerencs Város polgármestere, a Kép-
viselő-testület tagjai, valamint az Önkormány-
zat dolgozói.

Temetése 2017. március 25-én szomba-
ton, 11 órakor lesz a Munkás Szent József
római katolikus templom altemplomá-
ban. SfL

búcsú feri bácsitól: 
„szeressüK egymást gyereKeK!”

A fórumot a következő probléma indokolta: hétköznap reggelente a Rákóczi iskolánál 7:30 és 8:00
óra között hatalmas forgalmi dugó alakul ki. Ez az ott élőket már olyannyira zavarta, hogy forgalmirend
–változtatásra volt szükség. – Az iskola tanulói létszáma évről évre nő – mondta Ráczné Váradi Éva
igazgató, amivel egyenes arányban növekszik az autósok száma is a reggeli órákban. Ez önmagában
még nem akkora baj, de a bejelentések szerint nagyon sok szülő szabálytalanul közlekedik, feltartja a
forgalmat, ami miatt hatalmas káosz alakul ki. A Rendőrség most egy olyan tervvel állt elő, amely már
egyszer bevált Szerencsen. Sokan emlékeznek még: a Napsugár óvoda előtt a Széchenyi úton is hasonló
volt a helyzet. Ott az egyirányúsítás megoldotta a problémát. A Rákóczi iskola esetében is ugyanilyen
módszert alkalmaznak. A Csalogány út Móricz Zsigmond út (korábban Vörösmarty út) kereszteződéstől
egyirányú lesz a közlekedés a Kassa útig. A Rákóczi Zsigmond tér a Munkaügyi központtól pedig szin-
tén egyirányúvá válik, de az ellenkező irányban, mint a Csalogány út esetében. Az iskola azt reméli az
intézkedéstől, hogy javulni fog a helyzet. Ha bevezetik az új forgalmi rendet, a rendőrség fokozottabban
fogja ellenőrizni és segíteni az autósokat a reggeli órákban. A megbeszélésen szó esett arról is, hogy
az iskola előtt található zöld területen egy új parkoló kerül kialakításra, ami tovább csökkentheti a for-
galmat, ám ennek az építése csak abban az esetben kezdődik el, ha a reggeli dugó nem szűnik meg
három hónap után sem. Az új forgalmi rend már életbe lépett, hiszen az új táblákat a napokban már
ki is helyezték.
A Rákóczi iskola vezetősége, és a rendőrség azt kéri a szülőktől, hogy legyenek türelemmel, figyelme-
sesen közlekedjenek és vigyázzanak egymásra reggelente. N. I.

Lakossági fórumot tartottak a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában március 16-án, csütörtökön az esti órák-
ban. A Szerencsi Rendőrkapitányságról Keresztesi János r. alezredes, kapitányságvezető és Görcsös Lajos r. alezredes, a
Közlekedésrendészeti osztály vezetője adott tájékoztatást az új elképzelésekről az iskola közelében lakóknak.

változiK a forgalmi rend 
a ráKóczi isKolánál

Grafika: Szerencsi Hírek



Az esemé-
nyen Sze-

mán Gábor
a gimnázium

tanára tartott rö-
vid történelmi áttekin-

tést. Elhangzott, hogy az 1848-as áprilisi tör-
vényekkel letették a polgári Magyarország
alapját. – 848 éves korszak zárult le és az ál-
lamalapító Szent István királyunk által létreho-
zott feudalizmus véget ért. Át kellett adnia a
helyét a polgári társadalomnak, amely bizto-
sítja az egyén szabadságát. Az alattvalókból
állampolgárok lettek jogokkal és kötelességek-

kel. Polgári állam született és a magyar nemzet
egységes akarata meghátrálásra kényszerítette
a Habsburg birodalmat. Elindulhatott társadal-
mi, gazdasági, politikai fejlődésünk. A fiatal
Magyarország lelkes ifjai példát mutattak az
utódok nemzedékeinek. A március 15-én utcá-
ra vonuló tízezrek nem féltek a megtörhetet-
lennek látszó hatalomtól. Tizenkét pontban
megfogalmazták, hogy mit kíván a magyar
nemzet és elérték céljaikat – mondta a peda-
gógus. Ezután a gimnázium tanulói énekekkel
és szavalatokkal emlékeztek meg az esemény-
ről. A műsort követően az iskola diákjai és ta-
nárai a gimnázium mellett lévő Kossuth szo-

borhoz vonultak, ahol Gál András igazgató és
Nyiri Tibor alpolgármester, valamint Kontra
László a Szerencsi Idősek Otthona intézmény-
vezetője helyeztek el koszorút. 
Széchenyi István szobránál a Bolyai János Ka-
tolikus Általános Iskola tartotta megemlékezé-
sét. Az eseményen Szendreiné Tóth Judit ma-
gyar-történelem szakos tanár ismertette Szé-
chenyi István életét, majd ezután az iskola di-
ákjai adtak elő szavalatokat. A műsort követő-
en dr. Egeli Zsolt alpolgármester, Szabó Beáta
igazgató, valamint tanárok, diákok helyeztek el
koszorúkat és zászlókat Széchenyi István mell-
szobránál. 
Március 14-én délután Petőfi Sándor emléktáb-
lájánál koszorúztak a szerencsi diákönkormány-
zatok, ahol műsort adtak a Szerencsi Szakkép-
zési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgim-
náziuma és Szakközépiskolája tanulói.
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A Bocskai István Katolikus gimnáziumban kezdődtek
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. év-
fordulója alkalmából rendezett megemlékezések
március 14-én.

A Hegyalja Pedagógus Kórus műsora után az önkormányzat, intézmé-
nyek, pártok és civil szervezetek képviselői helyezték el a megemlékezés
koszorúit, a kegyelet virágait a ’48-as hősök emlékét őrző obeliszknél.
Az ünnepi megemlékezés a Rákóczi-vár színháztermében folytatódott.
Elhangzott, hogy újra emlékezni jöttünk a magyar történelem legfénye-
sebb pillanatára: bátrakra és hősökre. Koncz Ferenc polgármester beszé-
dében úgy fogalmazott, hogy a mostani, modern világunkban március
15. elsősorban a szabadságról üzen: a sajtószabadságról, a hőstettekről
és a közös akaratról. –Egyszer valaki azt mondta, hogy március 15. hegy,
amelyről távolba látni. Én úgy gondolom, hogy fundamentum, alap is,
amire támaszkodni tudunk – mondta Koncz Ferenc. A városvezető hoz-
zátette, hogy a ’48-as magyar forradalom, a közös gondolkodás és a kö-
zös akarat megjelenítését mutatja mindnyájunk számára és példát ad a
világnak az akkori viszonyokról. – Mindenki elindult egy közös akarat és
cél felé. Miután az akarat közösen eldöntetett, a cél felé megindult a cse-
lekedet – tette hozzá a polgármester, aki kiemelte, hogy 1848 az emberi
méltóságban is példát mutatott nekünk. – Közakarat, közízlés és az em-

beri méltóság. Úgy hiszem, hogy ezek olyan közös értékek, amelyekre
nekünk utódoknak vigyáznunk kell a mai világban is. Most úgy tűnik,
hogy minél többször, minél hangosabban mondanak el valamit – ha az
nem is a közízlés és közakarat része – egyesek azt szeretnék, hogy ez
uralja a világot. Kívánom, hogy az emberi méltóság, amelyet 1848-ban
elértünk, mindenkit illessen meg a mai világban és büszkén tudjuk ün-
nepelni a ’48-as hősöket, ahogy megérdemlik – zárta beszédét a pol-
gármester. Ezt követően a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola
diákjainak műsora következett. M. B.

Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár az 1848-49-es forradalom és szabadság-
harc kezdetének 169. évfordulója alkalmából rendezett koszorúzást március 15-én a szerencsi Kossuth téren.

március 15: hőstetteK és a Közös aKarat

Ondon is megemlékeztek március 14-én az
1848-49-es forradalom és szabadságharcról.
Az eseményen Koncz Ferenc polgármester
osztotta meg ünnepi gondolatait. Elhangzott,
hogy a magyar történelem bővelkedik olyan

eseményekben, amelyekre büszkén tudunk em-
lékezni. Március 15. az ifjúság ünnepe, és egyértel-

műen meghatározta a nemzetté válásunkat. 
–Mi is lenne velünk az 1848-as ifjak és azok a történelmi személyiségek
nélkül, akik a forradalom eseményein keresztül kerültek bele a törté-
nelemkönyveinkbe. Fontos egy nemzet életében, hogy vannak olyan
mérföldkövek a történelemben, mint amelyet március 15. jelent szá-
munkra – mondta a városvezető és azt kívánta, hogy tudjunk emlé-
kezni az elődeinkre, a hőseinkre, valamint büszkének kell lennünk arra,
amit akkor hajtottak végre. Ezt követően az ondi óvodások és a Városi
Nyugdíjas Klub tagjai adtak elő szavalatokat és énekeket. A megem-
lékezés zárásaként koszorút helyeztek el a ’48-as emlékműnél.

büszKén emléKezni 
az elődeinKre

Példát mutattaK a márciusi ifjaK
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A veszett rókát Bekecsen az egykori Meggyes
presszónál lévő árokban találták meg a helyiek,
akik ezt jelentették a polgármesteri hivatal felé.
– A szabályok betartásával elfogtuk a rókát és
beszállítottuk a miskolci szakszervnek – mondta
el érdeklődésünkre Bodnár László, Bekecs pol-
gármestere. A NÉBIH laboratóriumában megál-
lapították, hogy a róka veszett volt. A hatóságok
ezért azonnali hatállyal 90 napos ebzárlatot ren-
deltek el Bekecsen és a két szomszédos telepü-
lésen: Legyesbényén és Szerencsen egyaránt.
Bekecs polgármestere arról számolt be, hogy az
elmúlt időszakban nem ez volt az egyedüli róka,
aki bemerészkedett a községbe.

De mi is az ebzárlat? 
Ebzárlat ideje alatt a kutyákat megkötve kell
tartani, úgy hogy azok más állatokkal vagy em-
berekkel ne érintkezhessenek. Zárt udvarrész-
ben nem fontos az ebet megkötni, ha biztosra
vettük azt, hogy az állat nem tud kiszökni. – Az
állatokat csak pórázzal lehet sétáltatni, a kutyá-
ra pedig szájkosarat kell tenni, ellenkező eset-
ben bírságra számíthat a felelőtlen kutyatartó.
A három településről kutyát kivinni csak ható-
sági állatorvos engedélyével lehet, mert fenn-

állhat annak a veszélye,
hogy a veszettséget a mi

kutyánk terjeszti majd
el más településen –
mondta el Dr. Ujaczki
Tibor, a B-A-Z Megyei

Kormányhivatal Élelmi-
szerlánc-biztonsági és Föld-

hivatali Főosztály vezetője (fotónkon).
Magyarországon megközelítőleg mintegy het -
ven ezer róka van. A vírus a beteg ragadozó ha-
rapásával, marásával terjed, és halálos agy- és
gerincvelő-gyulladást okoz az állatokban, vala-
mint az emberekben. A tünetek jelentkezése
után a betegséget már nem lehet gyógyítani,
ezért nagyon fontos a megelőzés, azaz a ve-
szettség elleni vakcinázás. 

Miről ismerhető fel a veszett állat? 
Amikor vadon élő állatot, például rókát látunk,
az első intő jel lehet számunkra, hogy nem fél tő-
lünk. A betegség lefolyása alatt szokatlan módon
a keresi az ember és az állatok közelségét, vala-

mint más állatokkal szemben agresszíven visel-
kedik.
Alapjában véve kétféle módon zajlik a folyamat:
„csendes” és „dühöngő” formában. A betegség
„dühöngő” változatában az állat izgatottan, ag-
resszívan viselkedik és ehetetlen dolgokat pél-
dául földet eszik. Később merengő tekintet, lógó
álkapocs, nyáladzás jelentkezik, végül bénulás,
majd ez után a szegény pára elpusztul. Macs -
káknál ez utóbbi „dühöngő” folyamat gyakrab-
ban jelentkezik, ezért nem szabad megfeledkez-
ni a macskák oltásáról sem. A betegség „csen-
des” formájában elmaradt az agresszió, ilyenkor
a jól nevelt lakásban tartott állatokon a levert-
ség, kedvtelenség, nyáladzás tapasztalható. 
Talán sokan emlékeznek még, hogy 2016-ban
hasonlóan év elején már találtak egy veszett
rókát az ondi ipartelep környékén, ami miatt
ugyancsak ebzárlatot rendeltek el. 

Ondon, a helyiek szerint még mindig gyakori
eset, hogy a rókák bejárnak a portákra a közeli
Fekete-hegyről és kacsákat, libákat tépnek szét.
A lakók most még több rókacsapdával igyekez-
nek javítani a helyzeten. 
Bekecs egy része a közeli hegyre épült, így a ró-
kák itt is különösebb nehézségek nélkül juthat-

nak be a településre. Ondhoz hasonlóan Beke-
csen rókacsapdákkal próbálja segíteni a lakókat
az önkormányzat. – Eddig nem voltak túl sike-
resek a csapdák, de reméljük, hogy segítenek
majd leküzdeni ezt a róka áradatot – mondta
a bekecsi polgármester.
Sokak szerint a 2016-os és az idei veszett rókák
jelenléte is azt bizonyítja, hogy van egy fertő-
zött, kis létszámú populáció a környéken, ami
tovább fertőzi a többi ravaszdit. Ezek a fertőzött
rókák valószínűleg Ukrajnából jöhettek, ott
ugyanis kevesebb figyelmet fordítanak a vadon
élő állatok vakcinázására.
Városunkban némi nehézséget okozott, hogy a
megtalált veszett róka miatt elmaradt a márci-
us 11 - 12-re tervezett összevezetett eboltás. En-
nek ellenére a Szerencsi Városgazda Non-profit
Kft. nem halasztotta el kutyák beoltását. A cég
szakemberei ugyanebben az időpontban házról
házra járva oltották be a kutyákat és macskákat
Szerencsen. A hatóságok arra kérik a lakossá-
got, ha olyan rókát vagy egyéb vadállatot lát-
nak, amely néhány lépésnyire hagyja magát
megközelíteni, vagy agresszívan viselkedik, ha-
ladéktalanul értesítsék a helyi illetékes állat-
egészségügyi hatóságot, vagy hívják a NÉBIH
zöld számát, a +36/80-263-244-es telefonszá-
mon. N. I.

Veszettséget mutatott ki egy Bekecsen
talált rókában a Nemzeti Élelmiszer-
lánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) labora-
tóriuma még február 27-én. A veszett-
ség az egyik legveszélyesebb, állatról
emberre terjedő betegség, emiatt a ha-
tóság 90 napos ebzárlatot rendelt el
három településen: Bekecsen, Legyes-
bényén és Szerencsen.

veszett róKa miatt 90 naPos ebzárlat!

Szerencsi Városgazda Non-profit Kft.
tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2017.
március 11-12-én háznál történt chipe-
zés és veszettség oltás során kimaradt
ebek és házi macskák ellátását egyéni-
leg egyeztetett időpontban fogják elvé-
gezni. A korábban meghirdetett feltéte-
lekkel (3700 Ft) kiszállási díj nélkül
Az oltásra és chipezésre jelentkezni a
47/361-308, 70/216-2610 telefonszámo-
kon lehet 2017. március 31-ig.
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Tokajban 1934. szeptember 8-án avatták fel a
közadakozásból megépített országzászlót. Az
emlékhely gyönyörű helyen, a vasútállomással
szemben a Kopasz-hegy oldalában épült meg.
Az ötvenes években, sok más hasonló emlék-
helyhez hasonlóan a tokaji is tönkrement, tám-
falára pedig egy szüreti jelenetet ábrázoló alko-
tás került. A Tokaji Országzászló Egyesület a
Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2013. jú-
nius 4-re állította helyre és avatta fel az emlék-

művet. Az emlékművet a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Értéktár Bizottság felvette a Megyei Ér-
téktárba és a II. Megyenapon Épített környezet
szakterületi kategóriában a Tokaji Országzászló
Emlékmű „Megyei Értéktár Díj” -ban részesült.
Az országzászló emlékmű mellett 2015-ben em-
lékoszlopot állított az egyesület az aradi 13 vér-
tanúnak és Batthyány Lajos mártír miniszterel-
nöknek, méltó helyet biztosítva ezzel az október
6-i megemlékezéseknek.
A Tokaji Országzászlóért Egyesület 2009-ben tör-
tént megalakulása előtt 2003-tól tart megemlé-
kezéseket június 4-én az emlékműnél. E megem-
lékezéseken hosszú éveken keresztül sok szeren-
csi barátunk is részt vett. 
A tavalyi évben pályázati forrásokból a hagyo-
mányos megemlékezések mellett számos sikeres
programot tudtunk megvalósítani. Történelem
vetélkedőt szerveztünk megyénk középiskolásai
részére, valamint konferenciát szerveztünk az I.
világháború és a Trianoni Békediktátum témakö-

rében. Hagyományteremtő szándékkal 2016. no-
vemberében Márton napjához kötődően „Helyi
értékek, helyi termékek" vásárt és bemutatót
rendeztünk. December 3-án a Tokaji Bormúze-
umban "Országzászló-emlékművek a történelmi
Magyarországon" címmel kiállítást rendeztünk. 
Az egyesület működését és szakmai programja-
inak megvalósítását a Nemzeti Együttműködési
Alap támogatta.

KRÓNIKA SZERENCSI hírekhírek 7

A Környezet- és Energetikai Hatékonysági Operatív Programban megvaló-
sult beruházás a középületek épületenergetikai fejlesztését, energiahaté-
konysági javítását, az épületek hőtechnikai adottságainak javítását szol-
gálta, valamint megújuló energiafelhasználást segíti elő.
A projekt keretében Kossuth tér 8. és Kossuth utca 3. sz. alatti ingatlanokat
újították fel. Az eseményen Dr. Ináncsi Tünde a Szerencsi Járási Hivatal ve-
zetőjének beszédében elhangzott, hogy mialatt a felújítások zajlottak fo-
lyamatos volt a munka a hivatalban, majd köszönetet mondott a kollégá-
inak, akik töretlenül dolgoztak a felújítás alatt még akkor is, amikor a fűtési
rendszert korszerűsítették. 

Demeter Ervin kormánybiztos arról beszélt, hogy a közigazgatás átszerve-
zése hetedik éve folyik, ennek része a hivatalok külső-belső megújulása. 
A megyére ebből 1,3 milliárd forint jutott. Ezt követően a kivitelező Taskó
Ákos számolt be a felújítás részleteiről.

A közelmúltban fejezték be a Szerencsi Járási Hivatal Földhi-
vatalának, valamint a Szerencsi Járási Hivatal Népegészség-
ügyi épületének felújítását. A középületek épületenergetikai
fejlesztése című projekt elsődleges célja volt az energiahaté-
konyság- valamint az épületek hőtechnikai adottságainak ja-
vítása. A megújult földhivatali- és népegészségügyi osztályt
ünnepélyes keretek között március 1-jén, szerdán adták át.

megújultaK a szerencsi járási éPületeK

Idén is megtartotta közgyűlését a Szerencsi
Horgász Egyesület február 26-án a Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskola aulá-
jában. Honfi László az egyesület elnöke ér-
tékelte az éves munkát, örömét fejezte ki,
hogy az egyesület taglétszáma folyamato-
san növekszik. A közgyűlésen Kedves Imre
a Szerencsi Rendőrkapitányság munkatársa
tartott tájékoztatást a horgászatot érintő
jogszabályváltozásokról és az esetleges sza-
bálytalanságokat követő büntetési tételek-
ről. Honfi László a jövőbeni tervekről is be-
szélt és elmondta, hogy az egyesület az
egyik legfontosabb feladatának a cukorgyári
hűtőtavak kezelésbe vételét tűztek ki a 2017-
es évre és remélik megkapják az ehhez szük-
séges önkormányzati segítséget.

V. E. A.

horgász egyesület
Közgyűlése

Tűz lángjai csaptak fel március 8-án az esti órákban a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelep melletti te-
rületen. A szerencsi tűzoltóság munkatársai felügyelték, hogy a tűz ne terjedjen tovább. A sport-
pálya nem volt veszélyben.

égett a nádas

a toKaji országzászló
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Az MM Publications ELC Hungary által meghir-
detett országos angol nyelvi verseny megírá-
sára került sor március 17-én a Rákóczi Zsig-
mond Református Általános Iskolában. Ez a
tradicionális FOX angol verseny utódja. A meg-
mérettetésen három kategóriában versenyez-
tek a diákok: 3-4 osztály, 5-6 osztály, valamint
a 7-8-os korosztályok. A feladatlapok 21 illetve
30 kérdésből álltak, melynek megírására 45
perc állt rendelkezésre. A verseny feltétele ka-
tegóriánként eltérő, angol nyelvű irodalmi mű
elolvasása volt, ami alapján összeállították a
kérdéssort. A feladatlapokat központilag érté-
kelik és az első három helyezett értékes tárgy
jutalomban részesül. V. E. A.

angol verseny a ráKócziban

Idén huszonkilencedik alkalommal került meg-
rendezésre a Hegyalja Matematika Verseny. 
Az első forduló három helyszínen zajlott, Sátor -
aljaújhelyen, Sárospatakon valamint, a szeren-
csi Bolyai János Katolikus Általános Iskolában.
Összesen 255 gyermek méretette meg magát
a 3-8. osztályig. A fe la datlapok megoldására
60 illetve 90 perc állt a diákok rrendelkezésére.
A legtöbb pontot elérő tanulók tovább jutnak
a döntőbe mely a tervek szerint április 6-án
rendeznek meg a Bolyai János Katolikus Álta-
lános Iskolában.

V. E. A.

hegyalja matematiKa verseny 
a bolyaiban

megválasztottáK a Kollégium széPét
Tizedik alkalommal rendezték
meg a „Kollégium Szépe” ver-
senyt március 9-én este a Rá-
kóczi-vár színháztermében.
Az eseményen, a szépségver-
senyen induló lányok produk-
ciói között a Szerencsi Közép-
iskolai Kollégium tehetséges
diákjai adtak elő szórakoztató
műsorszámokat. A Kollégium
Szépe idén Kovács Lili lett, az
első udvarhölgy Csobádi Dal-
ma, második udvarhölgy Si-
mon Bianka lett.
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A nagycsoportos óvodás gyermekeket szüleikkel együtt várták március 11-én a Bolyai János Ka-
tolikus Általános Iskola által szervezett játékdélutánra. Az intézmény alsó tagozatos pedagógusai
kézműves és sportfoglalkozásokkal készültek a leendő elsősöknek.

A szerencsi Zavodnyik Jánost (fotónkon) 12
éves korában érte el a lepkegyűjtés szenvedélye.
Mára több mint 3000 darabból álló gyűjtemény-
nyel büszkélkedhet. Kezdetben a természetjárá-
sai során gyűjtötte be a szebbnél szebb példá-
nyokat, majd különböző lepke börzéken, illetve

a trópusokról rendelte meg a különleges egyedi
darabokat. – Azért kifejezetten a lepkéket kezd-
tem el gyűjteni, mert minden egyes fajnak meg-
van a saját maga szépsége, ami nagyon különle-
gessé teszi őket. Ez fogta mega képzelőerőmet
– mondta el a Zavodnyik János. A kiállítást szülei
és barátai bíztatására hozta létre. A cél az, hogy
mindenki megtapasztalhassa, hogy személyesen
sokkal nagyobb élmény látni a természet éksze-
reit, mint fényképen vagy az interneten. A láto-
gatókat a hét minden napján várják, előzetes be-
jelentkezés alapján. A tárlaton a lepkék nemcsak
megtekinthetőek, hanem részletesen bemutatás-
ra is kerülnek, valamint látható a több mint ezer
darabból álló ásvány kiállítás is, melynek nagy ré-
sze a természetes lelőhelyéről került a kiállításra.
A tárlat iránt érdeklődők száma évről évre nő, az
ország különböző pontjairól valamint külföldről
is érkeztek már látogatók.

szenvedélye a PillangóK

Mátyás Szabolcs előadó, a ZeoMineral Products
ügyvezető igazgatója 2017. március 10-én pén-
teken este fél hatkor a Rákóczi-vár Lovagter-
mében az érdeklődőknek a zeolit nevű ásvány-
ról tartott előadást.

A diavetítés képkockái bemutatták Tokaj-He-
gyalja bányakultúráját, a zeolitos riolittufa nevű
ásványi anyag különféle megjelenési formáit,
rendkívül sokoldalú gazdasági és humán fel-
használási területeit; nagyságrendet tekintve a
mázsás kőtömböktől egészen a mikrorészecs-
kéig. 
Az előadás során betekintést nyertünk az izgal-
mas biokémia világába is, melyen megtudhat-
tuk, hogyan fejti ki a zeolit jótékony hatását ta-
lajra, növényre, állatra és emberre egyaránt.
Talán kevesen tudják, hogy az első zeolit-kon-
ferenciára Mádon került sor 1978-ban. Akkor ja-
pán, amerikai, szlovák, bolgár és orosz tudósok
látogattak el ide. A kutatásokban állatorvosok,

orvosok, geológusok és az MTA akkori képvi-
selői vettek részt. A ’70-es években a zeolitot
bionyomelemekben gazdag kőzetté nyilvánítot-
ták, mely összetétele miatt alkalmassá vált der-
matológiai paszták, gyógyporok, krémek gyár-
tásához. 
Az akkor megkezdett út ma folytatódik és ki-
teljesedni látszik. 
A bányamérnök végzettségű előadó édesapjá-
nak dr. Mátyás Ernő geológus szellemi öröksé-
gének tovább éltetője, aki lelkesen és elszántan
tartja előadásait országszerte, hogy megismer-
tesse az emberekkel a természet tiszta gyógyí-
tó erejét.

K. M.

zeolit, toKaj-hegyalja Kincse

A Hegyaljai Alkotók Társulása költészeti ka-
landtúrára invitálja április 11-én a Költészet
Napján Szerencsen mindazokat, akik szeretik
a verseket. A költők, írók a város vendéglá-
tóhelyeire betoppanva rögtönzött műsorral
lepik meg az ott kávézó, sütiző, pizzázó, sö-
rözgető embereket. A túrához bárki csatla-
kozhat, aki szívesen szerepelne, vagy csak
szeret költeményeket hallgatni „szabadon”.
A túra kiinduló pontja a Szerencsi vasútállo-
más, ahol legelőször hangzanak el a HAT tag-
jainak szerzeményei.

Időpont: 
2017. április 11. délután 15:30 óra.

Tehát ezen a napon senki ne lepődjön meg,
ha a meglepik egy verssel.

versKommandó
a hat-tal!

játéKdélután

Tudjuk-e hogy valójában egy termé-
szeti kincs hever a lábunk alatt, mely a
megfelelő formában előállítva nagy-
ban elősegíti az ember egészségének
megőrzését? Hogyan kapcsolódik a bá-
nyászat, az ásványi anyagok és a nyo-
melemek az egészséghez? Hogyan
épülnek be a nyomelemek a szerveze-
tünkbe és hogyan fejtik ki hatásukat?



– Mikor és hogyan alakult meg a helyi
mozgalom?
– A szerencsi székhelyű 1220. Szent Imre her-
cegcsapat Mészáros László római katolikus káp-
lán segítségével és irányításával alakult meg
1992-ben. Idén lettünk pont 25 évesek. Habár
II. világháború előtt kettő cserkészcsapat is te-
vékenykedett városunkban – Ond vezér és Rá-
kóczi Zsigmond néven –, csapatunk tisztelve az
elődöket, ám a fentiektől függetlenül alakult
meg 25 éve. 
– Hány főből áll jelenleg a csapat?
– Most 32 fővel működünk, de volt olyan év,
amikor a csapatunk 60 tagot is számlált. A 25
éves múltunkkal a hátunk mögött az évek során
nagyjából 250-300 gyerekből faragtunk kiváló
cserkészt. Főként szerencsiekből áll a csapat, de
Ondról és Bekecsről is sokan csatlakoznak hoz-
zánk. 
– Miért érdemes cserkésznek állni?
– Cserkésznek állni egy életre szóló kalandot
jelent! Ezt igazából át kell élni. Maga a termé-
szet szeretette, a számtalan program, a tábo-

rozások, a hadijátékok, az egész cserkészmoz-
galom egy igazi játszva tanulás. Aki cserkésznek
áll nagyon sok mindent megtanul az életről, és
bármilyen helyzetben feltalálja magát. Bárki je-
lentkezhet hozzánk, nincs korhatár. Fontos
azonban tudni, hogy a fogadalom egy életre
szól.
– Milyen foglalkozásokat tartanak?
– Hetente tartunk egy úgynevezett őrsi órát. Itt
különböző cserkészmódszereket tanítunk a ta-
goknak, emellett rengeteg közös kirándulást és
táborozást is szervezünk, más cserkészcsapa-
tokkal közösen. Nagyon nehezen találnánk
olyan helyet az országban ahol nem fordultunk
még meg. Csapatunk kedvenc helye azonban
természetesen a Zempléni-hegység csodálatos
vidéke.
– Úgy tudom, hogy Japánba is eljutottak.
– Igen, ez 2015-ben volt. Mint a muszlim hitű-
eknek Mekka a legfőbb zarándokhely nekünk
a jamboree az. Ez egyfajta nemzetközi találkozó
a cserkészeknek. Kiemelkedik ezek közül a cser-
kész világjamboree, mely a mozgalom legran-

gosabb nemzetközi eseménye, és általában né-
gyévente tartják meg, mindig más országban.
Két éve lehetőségünk volt erre ellátogatni Ja-
pánba, hogy a városunk és cserkészeink hírne-
vét öregbítsük. Csapatunk igazi különlegesség-
gel készült az eseményre ugyanis jurtát, íjakat,
karikás ostorokat, valamint egy 150 éves ko-
vácsműhelyt is vittünk magukkal. Mondanom
sem kell hatalmas sikert arattunk ezekkel, és na-
gyon nagy volt az érdeklődés.
– Sok helyi eseményen, ünnepségen vesz-
nek részt. Miért tartják ezt fontosnak?
– A magyar hagyományok őrzése fontos célki-
tűzés számunkra, ezért képviselteti magát csa-
patunk rendszeresen a városi ünnepségeken és
megemlékezéseken. Ezen kívül persze saját
programokat is szervezünk. Kiemelném a két-
évente megtartott cserkészhadijátékot, amelyet
először 1997-ben bonyolítottunk le a Rákóczi-
várban. Ezt a 3 napos programsorozatot idén
újra megtartjuk, amelyre szívesen várjuk az ér-
deklődőket. Híres rendezvényünk továbbá a
minden év novemberében megrendezésre ke-
rülő „Dezső végzete” cserkész-disznóvágás,
ahol hagyományos módon közösen feldolgo-
zunk egy malacot.
– Milyen elképzeléseik vannak a jövőt ille-
tően?
– A jövő természetesen az, hogy a helyi cser-
készmozgalmat tovább működtessük és nép-
szerűsítsük. Itt szeretném megragadni az alkal-
mat, hogy köszönetet mondjak Szerencs Város
Önkormányzatának a támogatásokért, és Csi-
der Andornak a Szerencsi Művelődési Központ
és Könyvtár igazgatójának is, hogy az egész Rá-
kóczi-várat az események alkalmával önzetlenül
a rendelkezésünkre bocsájtja. N. I.

A cserkészekről sokaknak azok a gyerekek és felnőttek jutnak az eszükbe, akik
talpig zöldbe vagy éppen barnába öltözve a természetet járják és táboroznak.
Aki erre gondol nem is nagyon téved. A cserkészmozgalom ugyanis egy önkén-
tes, politikamentes ifjúságnevelő mozgalom, amely nyitott mindenki számára
származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől függetlenül. Az UNICEF
után a cserkészmozgalom a világ második legnagyobb civil ifjúsági szerveződése.
Czakó Attilát, a szerencsi 1220. Szent Imre herceg cserkészcsapat parancsnokát
(fotónkon) kérdeztük a helyi cserkészek életéről. 
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„emberebb embert 
és magyarabb magyart!”

Cserkész fogadalomtétel Szerencsen
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Börzsönyi Józsefné református lelkész nagyapjá-
val és édesanyjával a Debrecenhez közeli Nyír-
mártonfalván nőtt fel. Azt mondja, hogy a teo-
lógiai pálya gondolata a középiskolás évei alatt
vetődött fel benne. –Gyermekkoromban még
nem fogalmazódott meg, de templomba járók
voltunk. Emlékszem, ahogy nagyapám prédikált
a templomban. A középiskolát a Debreceni Egye-
tem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában vé-
geztem el. Volt egy olyan pillanat, amikor 16 éve-
sen én valóban rábíztam magam az Úristenre.
Egyszer csak az ember személyesen ráébred,
hogy van kihez tartoznia. Rájöttem, hogy én
most már nem félek a bizonytalantól – meséli
Börzsönyi Józsefné.
A gimnáziumban humán osztályba járt és na-
gyon szerette a nyelvi tantárgyakat: latint és
oroszt tanult. Kollégistaként húszan voltak egy
hálóteremben, ahol villanyoltás után már nem le-
hetett tanulni, nagy volt a fegyelem. Végzősként
országos versenyekre járt és nyelvi szakra készült
Debrecenbe. Akkor még nem voltak pontszá-
mok, csak az érettségi, a felvételi eredmény és
az osztályfőnök javaslata számított. – Elhívott az
osztályfőnök, aki az oroszt tanította és azt
mondta: „Mari te nagyon jó tanuló vagy, mehet-
nél egyetemre, de én, nem javasollak, mert ilyen
világnézettel nem lehet a következő generációt
tanítani.” Ellenben a történelemtanárom azt
mondta, ő javasolni fog. Már akkor eldöntöttem:
nem kockáztatok, nem fogok az egyetemen búj-
kálni, ha templomba akarok menni – folytatja
Börzsönyi Józsefné.
Úgy döntött, hogy elmegy a Debreceni Reformá-
tus Kollégiumba teológiai fakultásra. – Beszéltem
a dékánnal, aki közölte, hogy a női teológiát vég-
zettek nem lehetnek gyülekezeti lelkészi szolgá-
latban csupán egyházi adminisztrációs, vagy
könyvtári feladatokat láthatnak el. 1969-ben fe-
jeztem be a teológiát, amit nagyon élveztem, hi-
szen több nyelvet is tanultunk: Bibliai nyelveket,
mint a héber, vagy zsidó, görög, latin, emellett
modern nyelveket is kellett hallgatnunk: 5 évig
angolt és németet, bár ezek inkább bibliai szö-
vegek voltak. Ezután szaknyelvvizsgát kellett ten-
ni. Aztán 1986-ban mondta ki az egyházunk zsi-
nata, hogy a nők is teljes jogú lelkészi szolgálat-
ban lehetnek. 
A teológiai tanulmányai alatt ismerkedett meg
későbbi férjével, dr. Börzsönyi Józseffel. – Negye-
déves volt, amikor én elsős. Szeminarista társak
lettünk az Ószövetségi tanszéken. Ő aztán ösz-
töndíjjal egy hosszabb ideig Hollandiában tartóz-

kodott, innen lett aztán a gyülekezetünknek is
holland kapcsolata – meséli Börzsönyi Józsefné.
Házasságkötésük után az egyik professzoruk, aki
a kollégiumi nagykönyvtárnak, a gyűjtemények-
nek volt a vezetője és igazgatója munkát ajánlott
nekik. – A férjem egyike az Egyházművészeti
Múzeum alapítóinak, és nekem is szép munkám
lett: a régi magyar könyvtári anyagot dolgoztam
fel. Ezt követően jöttek a gyerekek – mondja Bör-
zsönyi Józsefné.
Miután a professzoruk meghalt, úgy döntöttek,
hogy gyülekezetbe mennek. Így kerültek Tiszá-
ninneni Református Egyházkerületben Tolcsvára.
Három év múlva a szerencsi lelkész beteg lett, és
nyugdíjba vonult. – Akkor kevés lelkész és sok
feladat volt, ezért a szerencsi gyülekezet tagjai
megkértek minket, jöjjünk ide. Helyettesítettünk
egy fél évet és mondták, azt szeretnék, ha ma-
radnánk. Így kerültünk Szerencsre 1976-ban. Ek-
kor már a negyedik gyermekünkkel voltam vá-
randós – folytatja Börzsönyi Józsefné.
Városunkban többféle feladat várt rájuk. – Azt
mondták, már hosszú ideje nem szólt itt az or-
gona és szeretnék, ha szólna. Akkor én ültem az
orgonához és nemcsak vasárnap voltak istentisz-
teletek délelőtt és délután, hanem hétköznap is.
Kedden imaóra, csütörtökön bibliaóra, szomba-
ton esti istentisztelet. A lelkészi szolgálathoz hoz-
zátartozik a keresztelés, a konfirmációra felkészí-
tés, esketés, temetés, beteglátogatás és az idő-
sek otthonában való szolgálat is. Minden évben
szerveztünk gyülekezeti kirándulásokat is. Voltak
tisztségi kötelezettségeink is. Egyházmegyei és
egyházkerületi bizottságokban és a zsinat tagja-
iként is szolgáltunk mindketten. 1986-tól pedig
az ondi kis gyülekezet beiktatott lelkipásztora let-
tem. Nagy szeretetben mintegy három évtizedig
lehettünk együtt a szolgálatban. Mind a szeren-
csi, mind az ondi gyülekezetért nagyon hálásak
vagyunk Istennek. Akkor még nem volt iskolai
hitoktatás, de mi szerveztünk gyülekezeti hittant.
Amit emellett nem is gondoltunk, hogy a temp-
lomot sokan jöttek látogatni, lévén, hogy ott van
eltemetve Rákóczi Zsigmond és a felesége Ge-
rendi Anna. Így aztán sokszor váratlanul kaptunk
csoportot, vagy egyéni érdeklődőket. Az elején
még a férjem ment fel a vendégekkel a temp-
lomba, aztán mikor újraindult a sárospataki teo-
lógia ’91-ben, akkor ő már kevesebbet volt itthon,
mert tanszékvezető lett. Attól kezdve inkább én
vezettem a csoportokat. Iskolák is jöttek és rend-
hagyó történelemórákat tartottam –mondja
Börzsönyi Józsefné.

Öt gyermek született a Börzsönyi családban, de
egyikük sem követte szüleit a lelkészi pályán. 
– Két gyermekünk gondolkodott rajta. Mi azt
mondtuk nekik, amire a Jóisten nektek talentu-
mot adott, azt bontsátok ki, de kényszerből ne.
Kaptunk is ilyen kérdéseket, hogy miért nem te-
relem őket erre a pályára. Azt mondtuk a férjem-
mel együtt, legyenek jó keresztyének abban a hi-
vatásban, amire az Úristen őket szánta, tehát
kényszer ne legyen. Úgy gondoljuk, mindegyik jó
ember és jó keresztyén lett – mondja.
Amikor mi 2015-ben nyugdíjba vonultak, hosszan
gondolkodtak, hol szeretnék tölteni a további
éveket. –Azért nem mentünk el Szerencsről, mert
a gyülekezetben otthonra leltünk, olyan szerete-
tet árasztottak felénk. Az idősebb generáció ré-
vén is nagyon jó kapcsolatban voltunk az előző,
nyugalomba vonult lelkipásztorral és a feleségé-
vel. Mindig jó viszonyban voltunk a római katoli-
kus plébánossal és ma is nagyon nagy szeretettel
gondolok rá. A görögkatolikus lelkészcsaládokkal
kicsit kötetlenebb kapcsolatot ápoltunk, mert ne-
kik is voltak gyerekeik. Aztán a ’80-as évek kö-
zepétől kezdődtek el az ökumenikus imahetek,
amikor egymás templomaiba jártunk és minden-
ki máshol hirdette az igét. Ez a híveknek is na-
gyon tetszett. Szív szerinti igazi kollégák voltunk
– folytatja Börzsönyi Józsefné, aki nyugdíjas éve-
iben sem tétlenkedik, tagja a Hegyalja Pedagó-
gus Kórusnak, és természetesen a Református
Kórusnak is, valamint a Tiszáninneni kerület Nő-
szövetségének a vezetője.
– Azt gondolom, ha az ember nyugdíjba vonul,
akkor is a hivatásában marad, tehát a gyülekezeti
kapcsolataink is mind megmaradtak, hiszen jó
egymást látni a templomban. Nyilván részt ve-
szünk a közösségi programokban, amikor tehet-
jük, ott vagyunk, de igaz, hogy most már több
idő jut a hat unokára. Friss erő érkezett a gyüle-
kezetbe Balázs Pál lelkipásztor személyében. Is-
ten áldja meg szolgálatát közöttünk. M. B.

Börzsönyi Józsefné Szabolcsy Marianna lelkész (fotónkon) és férje dr. Börzsönyi
József esperes 1976-ban került Szerencsre, a református egyházközösségbe.
2015-ben nyugdíjba vonultak, de Börzsönyi Józsefné jelenleg is a Tiszáninneni
Református Egyházkerület Nőszövetségének vezetője és emellett három kor-
csoportban tart hit-és erkölcstan órákat.

a lelKészi hivatás szolgálatában
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A B.-A.-Z. Megyei Kormányhivatal Szerencsi Járási Hivatal Foglal-
koztatási Osztályán nyilvántartott állásajánlatok alapján, Szerencsen
áruterítő, hegesztő (AWI kombinált), lakatos/csőszerelő, informatikai
berendezések műszerésze, pék, pultos, számviteli ügyintéző, vil-
lanyszerelő, szerkezetlakatos, villanyszerelő, lakatos, mezőgazdasági
szárítóüzemi gépkezelő, víz-, gáz-, központi fűtés-, és klíma szerelő,
kőműves munkakörben keresnek munkavállalókat. Megyaszón ács,
asztalos, lakatos, nehézgépkezelő, autószerelő munkatársakat al-
kalmaznának. Miskolcon hívásfogadó operátort (112 SOS) és tele-
fonos ügyfélkapcsolati munkatársat keresnek. Tállyán szakácsot,
Vasadon áruösszekészítő, targoncavezetőt, Mezőzomboron kőmű-
vest, Rakamazon síkesztyű varrót alkalmaznának. Bekecsen szer-
kezetlakatost, karosszéria lakatost, autószerelőt, mg.gépszerelőt,
géplakatos, ács-állványozót, nehézgépkezelőt (kotrós, dózeros, gré-
der gépkez. jogosítvány és gyakorlat szükséges), tehergépkocsi- ve-
zetőt, kamionsofőrt keresnek. Tel.: ( 47/361-909).

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.
Nyiri Tibor alpolgármester: minden hónap harmadik csütörtökén

14 órától legközelebb április 20-án. 
Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig leg-

közebb április 5-én és 19-én. A fogadóórák általános bejelentkezés alap-
ján történnek a (47) 565–202-es 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.

szerencsi járási hivatal és gyámhivatal
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.

nemzeti adó- és vámhivatal
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: (47) 361-864. Hétfő és csütörtök 8–15

óra, péntek 8–12 óra. Miskolc, Kazinczy út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és
csütörtök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek 8–11 óra.

háziorvosi rendelők
I. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Rohály Judit háziorvos, fő-

orvos. 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; On-
don: 9–12 óráig; csütörtök–péntek: 8–12 óráig. III. számú háziorvosi
rendelő: rendel: dr. Sütő Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Sze-
rencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 362-638 (asszisztens); (47) 560-016 (főor-
vos). Rendelési idő: hétfő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig;
péntek: 8–12 óráig. IV. számú háziorvosi rendelő: rendel: dr. Spak Lász-
ló 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: Sze-
rencs, Rákóczi út 75. Tel.: (47) 305-252. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–12
óráig; szerda–péntek: 13–16 óráig.

ügyeletes gyógyszertárak 
Március 20-26.: Centrum Gyógyszertár, (Tel.: 47/362-054).Március

27. – Április 2.: Oroszlán Patika (Tel.: 47/361-433). Április 3-9.: Alba
Gyógyszertár (Tel.: 47/361-530).

KözérdeKű információKálláslehetőségeK



A csalán az ókor óta is-
mert és kedvelt gyógynö-
vény. A régi időkben nem-
csak gyógyításra használ-

ták, erős rostjai szövés
alapanyagául szolgáltak. A

csalán minden része gyógyító
hatású: gyökerétől kezdve a szárán és

a levelein keresztül a virágjáig, felhasználási te-
rülete is rendkívül sokrétű: általános erősítő, vér-
tisztító, vizelethajtó hatását hólyaghurut, reuma,
köszvény, bőrbetegségek, hajhullás, magas vér-
nyomás, gyomorhurut ellen használják. Hetekig
tartó ivókúra formájában máj- és epebántalmak
esetén is hatásos. A csalán bőségesen tartalmaz
vitaminokat, ásványi sókat, vasat, ezért teája kü-
lönösen hasznos lehet az általános erőnlét javí-
tására, hiánybetegségek kiküszöbölésére. A ta-
vaszi fáradtság leküzdésére, a kimerültség eny-
hítésére igen hatásos. A csalán az egyik legjobb
vértisztító, méregtelenítő gyógynövény. Tavas-
szal érdemes néhány héten át ivókúrát tartani,
egyrészt méregtelenítés céljából, másrészt a ta-

vaszi fáradtság leküzdésére. Napi két-három csé-
szényi tea fogyasztása javasolt 3-4 héten át. Vér-
tisztító hatását reumatikus bántalmak és kösz-
vény ellen is kihasználhatjuk, e célból az ivókúrát
és több hónapig kell folytatni a kúrát kéthetes
megszakításokkal. A csalántea jól átmossa a ve-
séket, és kimossa a vesehomokot, ezáltal vese-
kövek kialakulásának megelőzésére is jó. Húgyúti
gyulladásokban is alkalmazhatjuk. Kovasavtar-
talma erősíti a kötőszöveteket, a körmöket, a
hajhagymákat. A csalán gyökérzetét a prosztata
jóindulatú megnagyobbodásának kezelésére al-
kalmazzák. Csökkenti a megnagyobbodott
prosztata méretét, növeli az ürített vizelet meny-
nyiségét, javítja az áramlást. A népgyógyászat-

ban reumás panaszok esetén a fájdalmas vég-
tagokat a csalán friss hajtásaival csapkodták
meg. Fürdőkúrát is alkalmazhatunk reumás bán-
talmakban, egyidejű teafogyasztás mellett. A für-
dő igen hatásos pattanásos bőr kezelésére, kü-
lönösen a háton kialakuló, nehezen hozzáférhető
pattanások esetén. Ülőfürdőként aranyeres bán-
talmak kezelésére, lábfürdőként alsó végtagi ér-
szűkület kiegészítő kezelésére alkalmas. Főzetét
hajmosószerként hajhullás és korpásodás, hajzsí-
rosodás ellen használják. Böjtidőszak lévén jus-
son eszünkbe ez a jól ismert gyógynövény, hiszen
méregtelenítő hatása napjaink táplálkozási szo-
kásai mellett fontosabb mint valaha.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: Az ánizs magja fehérjét, rostokat és olajokat tartalmaz.
A beküldők közül Tóthné Árvai Kitti, 3900 Szerencs, Kandó Kálmán út 8. szám alatti olva-
sónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről
szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mikor érdemes ivókúrát tar-
tani? Megfejtéseiket március 31-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) vagy dobják
be a Népház bejáratánál levő postaládánkba. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

a hét gyógynövénye: a csalán

Compo, tok, harcsa,
menyhal, kárász,
pisztráng, lepény-

hal, kophal, kövi hal, sügér, dévérkeszeg, ke-
csege, stokfis, hering, angolna, szardella, süllő,
kilencszemű hal, csík. Ezek a halak egy XVI.
századi szakácskönyvben szerepeltek, de
többségüknek ma már a nevét sem ismerjük.
Ehhez képest a hazai halfogyasztásunk sem
mennyiségében sem változatosságában nem
éri el az ajánlásban foglaltakat. Magyarorszá-
gon az egy főre jutó fogyasztás mindössze 5,1
kg. A halak húsa könnyen emészthető, magas
víztartalma miatt azonban gyorsan romló táp-
lálék. Kedvező energia- és zsír-, valamint átla-
gosan 15-20%-os teljes értékű fehérjetartalma

réven jól beilleszthető az étrendbe. Zsírtartal-
ma alapján megkülönböztetünk zsírosabb (pl.
ponty, harcsa, tonhal, makréla, lazac, hering)
és szárazabb húsú (pl. amur, süllő, heck) halfé-
leségeket.

A tengeri halak és az édesvízi halak közül a
busa és a pisztráng olyan életfontosságú zsír-
savakat tartalmaz (ómega-3), amelyet szerve-
zetünk nem tud előállítani, ezért táplálékkal
kell biztosítani. Nagy szerepük van például a
szív- és érrendszeri betegségek megelőzésé-
ben.

Tudta?
– A Balaton partján vagy más strandokon köz-
kedvelt, sokak által tavi halnak titulált hekk va-
lójában a Kelet-Atlanti óceán térségében és a
Földközi-tengerben őshonos. A hekket készít-
hetjük otthon is sütőben, grillen, roston, serpe-
nyőben, olajban sütve. 
– A konzerv formában vásárolt szardínia szálkái
a tartósítási eljárásnak köszönhetően puhává
és ehetővé válnak, így ezek a termékek gazda-
gok kalciumban.
– A Földön a legszélesebb körben elterjedt
édesvízi halfajta a ponty.
– A fehér busa kisebb példányai még szálkásak,
de a kifejlettekben már csontméretűvé nőnek,
így azok könnyen eltávolíthatóak.

A szerencsi gyerekek a GYERE® (Gyermekek
Egészsége Program) keretében az év első ne-
gyedében a húsokkal, húskészítményekkel és
a halakkal ismerkednek. A kisebbek játékos
formában, a nagyobbak pedig már előadáso-
kat hallgatnak. Természetesen a szülők sem
maradhatnak ki, ezért a Magyar Dietetikusok
Országos Szövetsége (MDOSZ) a GYERE®
Programban minden témában ismertetőt ké-
szít számukra, amelyet a gyermekek visznek
haza. 

További információ a programról az inter-
neten található: www.mdosz.hu/gyere-
program-szerencs/ és a szülők online taná-
csadást is kérhetnek a dietetikusoktól.

Mindenki szeretne jól és könnyebben élni, akár úgy, mint ahogyan a közmondás jelzi. Amíg egészségesek
vagyunk nem is tudjuk, milyen fontos kincs van a birtokunkban. Ebben nagy szerepe van az egészséges
táplálkozásnak, amelynek szerves része a hús- és a halfogyasztás is. 

él(ni), mint hal a vízben



Az eseményen Koncz Ferenc polgármester beszé-
dében elhangzott, hogy 2008-ban megszűnt az
a több mint száz esztendeje működő gazdasági
egység, amely a város életét jelentette. Dinasztiák
nőttek fel úgy, hogy a szülők, a gyerekek és az
unokák is a Szerencsi Cukorgyár dolgozói voltak.

Ehhez kapcsolódott a város többféle szálon: kó-
russal, kulturális egységekkel, Gyári Körrel. A gyár
a város életét és mindennapjait is meghatározta.
– Sokan vannak Szerencsen, akik azért dolgoz-
nak, hogy azokat a munkahelyeket, amelyeket a
cukorgyár bezárásával elvesztettünk, valamilyen
módon visszaépítsék. Rombolni, megszűntetni,
bezárni mindig könnyebb, mint építeni. A cukor-
gyár 120 esztendőn keresztül működött. Életet,
lehetőséget és jövőbe vetett hitet adott az itt és
a szomszédos településeken élőknek egyaránt.
Egy biztos: a gyár bezárása bebizonyította szá-
munkra, hogy minden, ami van, ami működik, arra
nagyon kell vigyáznunk – mondta a városvezető.
A polgármester beszéde után a Szerencsi Férfikar
műsorát hallhatták az emlékezők, majd koszorút
helyeztek el a cukorgyári mementó előtt.

2008. március 10. fájdalmas napja volt
és marad is Szerencs történetének. A
Mátra Cukor Zrt. német tulajdonosa
bejelentette, hogy megszünteti a sze-
rencsi cukorgyártást és a nagy múltú
üzem végleg bezárta kapuit. Szerencs
Város Önkormányzata, valamint a Sze-
rencsi Művelődési Központ és Könyv-
tár minden évben március 10-én tartja
meg a Cukorgyári emléknapot.

Ma már magányosan tőrnek magasba a még
megmaradt cukorgyári kémények. 2008 márci-
usában bejelentették, hogy a gyár bezárja ka-
puit. A bezárása egy újabb kitörölhetetlen feje-
zet lett a város életében. Megszüntették azt a
munkahelyet, mely az évek során nemzedékről
nemzedékre sok száz ember megélhetését biz-
tosította.
Nem túlzás azt állítani, hogy szinte minden sze-
rencsinek volt valamifajta kötődése a cukor-
gyárhoz: rokonok álltak a gyártósorok mellett
vagy az irodákat töltötték meg. Személyes em-
lékeim nekem is fűződnek a gyárhoz: a ’70-es
években nagybátyám mérnökként dolgozott itt
és én magam is emlékszem a dudaszóra, mely
a munka kezdetét és végét jelezte a dolgozók-
nak. 
A Szerencsi Cukorgyár egyik jellemzője az volt,
hogy nagyapáról apára, apáról fiúra szállt a
mesterség, azaz szinte egész famíliák dolgoztak
az üzemben. 1889-ben – a gyár létrejöttekor –
Morvaországból, Csehországból telepítettek
családokat, mert akkoriban Magyarországon
kevés volt a szakemberek száma. Sok ma is itt
élő család ősei jöttek azidőtájt Szerencsre. Töb-
ben ösztöndíjasként kerültek először kapcsolat-
ba a gyárral, hiszen szükség volt a szakembe-
rekre; más eleve itt keresett munkát és megfe-
lelő szakember híján azonnal el is kezdhetett
dolgozni. A cukorgyári munka mindig is presz-
tízst jelentett. Az általános vélekedés szerint ott
dolgozni nyugdíjig tartó munkát, biztos megél-
hetést jelentett. A cukorgyár a dolgozóit mindig
különböző juttatásokkal segítette, például üdü-

lési lehetőséggel vagy támogatta a lakáshoz ju-
tást, illetve répaföldet kaptak bérbe megműve-
lésre. Kevés olyan munkahely van, mint a cukor-
gyár volt – vélik többen is. Egykoron a gyár 256
bérlakással, üzemi konyhával, mosodával, ker-
tészettel, üdülőkkel rendelkezett. Így az egyes
dolgozók már saját lakásban tudták elindítani
az önálló életüket. A gyár fénykorában saját
művelődési háza is volt, az úgynevezett Gyári
Kör. Ennek keretein belül zajlottak a cukorgyári
rendezvények, de a város iskoláinak, óvodáinak,
társadalmi szervezeteinek kulturális rendezvé-

nyeinek is helyt adott. Így a gyár sok dolgozó
életében közösségformáló szerepet is betöltött.
2008. március 10-én sor került a rendkívüli al-
kalmazotti gyűlésre, amelyen Pokol Balázs, a
Mátra Cukor Zrt. vezérigazgatója közölte a cu-
korgyár bezárását. Több évtizedig egy közös-
ségbe járó, jó kapcsolatrendszerrel bíró üzem
sorsa pecsételődött meg.
Az emlék az emberekben van. A volt kollégák,
az ő leszármazottaik, és a város lakói minden év-
ben felkeresik a mementót, hogy néhány perc
erejéig visszatekintsenek a múltba. M. B.

A cukorgyár Szerencs életében meghatározó szerepet töltött be. Már a felépítése után óriási fejlődésnek indult. Rengeteg
embernek adott munkát, virágzott az egész város. Azt is mondhatjuk, hogy a gyár nem csupán munkahelyként funkcio-
nált, hanem egy életérzés volt gyáristának lenni, a kollégák egyben barátok is voltak.

az emléK az embereKben van

cuKorgyári megemléKezés 
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INGATLANINGATLAN
Szerencsen, csendes környezetben 100
m2 családi ház melléképülettel, udvarral,
kerttel eladó. Buszmegálló, iskola, bolt
a közelben. Érd.: 30/970-9148 (5-6)
Szerencsen szintes családi ház eladó, a
Halász cukrászda üzem előtt. Érd.:
70/681-7775 (5-6)
Szerencsen a Kandó K. úton első eme-
leti, erkélyes 61 m2-es lakás garázzsal el-
adó. Iá: 6,2M Ft. Érd.: 70/598-3456 (5-6)
Szerencsen az Ondi úton azonnal be-
költözhető kertes családi ház eladó. Érd.:

70/459-2158 (5-6)
Szerencsen 2 szobás társasházi lakás
eladó vagy Szerencsen családi házra cse-
rélhető. Érd.: 30/273-3406 (5)
Szerencs csendes környékén, a belvá-
roshoz közel eladó egy folyamatosan
rendben tartott, felújított 4 szoba +
nappalis családi ház. Érd.: 20/295-8832
(5-9)
Szerencsen teljeskörűen felújított 54
m2-es társasházi téglalakás eladó vagy
családi házra cserélhető értékegyezte-
téssel. Érd.: 70/667-0000 (5-8)
Tállya község belterületén házhelynek is
alkalmas 7861 m2 telek eladó. A telek tel-
jes hosszában működő gáz és szennyvíz
csatornázás van. Érd.: 20/341-1584 (5)
Csobaj 96/4 Hrsz. erdő 5,1 hektár befe-
jezett művelési terület eladó. Érd.:
20/828-1518 (5-6)

VEGYESVEGYES
Hagyatékból eladó mindenféle bútorok,
műszaki cikkek, ruhanemű és egyéb tár-
gyak. Érd.: 20/383-5606.

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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a szerencsi hírek
következő száma
2017. április 7-én

jelenik meg.
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A találkozó első perceiben a szerencsi lányok
lendületesen kezdtek. A vendégcsapat azonban
igen erős játékosokkal büszkélkedhet, így első
támadásaink hamar megtörtek a kazincbarci-
kaiak védelmén. A mérkőzésen ellenfelünk sok
értékes pontot szerzett a szerencsiek labdaela-
dásaiból. Katona Krisztina, a Szerencs VSE ed-
zője érdeklődésünkre elmondta, hogy mindent
megtettek azért, hogy minél kevesebb gólt kap-
jon a csapat. – Most az a célunk, hogy a véde-
kezésünkön javítsunk. Nagyon örülök, mert sok
mindet láttam, amit az edzésen is gyakoroltunk,
viszont olyan hibát is elkövettünk, amitől mi
már jobbak vagyunk. Próbáltunk labdát szerezni
és erőnlétben is sokat fejlődtünk. Az minden-
képpen pozitív, hogy még a második félidőre is
maradt energiánk – mondta az edző. Végered-

mény Kazincbarcika KSE - Szerencs VSE: 36-10.
Március 14-én újabb nehéz mérkőzés várt a sze-
rencsiekre. Ezúttal a Miskolci MEAFC csapata el-

len kellett bizonyítaniuk a lányoknak. Az ösz-
szecsapás végül 5 pontos vereséggel zárult,
Szerencs VSE – Miskolci MEAFC 21:26.

Miskolcon rendezték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén me-
gyei asztalitenisz bajnokságot ifjúsági, serdülő, serdülő-
páros, U11 és U13 korosztályokban március 4-5 között. Az
újonc korú Köllő Ábel minden korcsoportban elindult, ahol
magabiztos és jó játékkal mindegyik versenyszámot meg-
nyerte, így öt aranyéremmel térhetett haza. 
Örömteli hír, hogy egy új versenyzővel bővült a szerencsi
asztalitenisz szakosztály: az újonc korú Sárossy Balázzsal,
aki U11-ben nagyon szép játékkal az előkelő III. helyet sze-
rezte meg.

Március12-én U14-es korosztály kosár-
labda regionális bajnokság fordulóját
rendezték meg a Hunyadi Sportcsar-
nokban, ahol a szerencsiek Mezőcsát
és a MEAFC Jezsuita csapatát fogad-
ták.
Eredmények: SZVSE-Mezőcsát DSE:
114-35; SZVSE-MEAFC Jezsuita 89-46.
Legeredményesebb játékosunk: Nyakó
Gergő, Szoboszlai Dániel és Czagány
Zsolt volt.

A Szerencs VSE női kézilabdacsapata
március 11-én szombaton, a Kazincbar-
cika KSE gárdáját fogadta a Kulcsár
Anita Sportcsarnokban. 

A labdarúgó megyei I. osztály 19. for-
dulójában a Szerencs Városi Sportegye-
sület gárdája Karcsa csapatát fogadta
március 18-án a Tatay Zoltán Ifjúsági
Sporttelepen. A vendégek jobban ki
tudták használni a helyzeteiket, amely-
lyel már az első félidőben 2:1-re átvet-
ték a vezetést. A találkozó második fe-
lében a karcsaiaknak sikerült megtar-
taniuk előnyüket. Végeredmény Sze-
rencs VSE- Karcsa 2:3. A győzelemmel
a vendégek csapata megelőzte a sze-
rencsi gárdát a tabellán, ahol az SZVSE
jelenleg a 12. helyet foglalja el.   V. E. A.

eredményes
KosarasoK

Két tanulságos vereség

asztalitenisz
siKer

Karcsai győzelem



Előző rejtvényünk megfejtése: Tavasz hajnalán a nőkről emlékezünk, kiknek életünket köszönhetjük. Megfejtő: Szabó Ferenc, 3900 Sze-
rencs, Mikszáth u 29. szám alatti olvasóink csokoládécsomagot nyert, ami átvehető a Turisztikai Központban (Szerencs, Rákóczi út 121.). A fenti
rejtvény megfejtését március 31-ig juttassák el a Népház címére (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.). A borítékra írják rá: Keresztrejtvény. Az új nyertes
1 db csokoládécsomagot kap.
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Keresztrejtvény
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő versrészlet első sorának első része.
11. A versrészlet első sorának második része. 12. Angol világos sör
féleség. 13. Gallium vegyjele. 14. Félig lágy! 15. Kihajtó, szabás. 17. Kettős
betű. 18. A versrészlet második sorának első része. 19. Zeneszerző
(Johann Sebastian). 20. Kis keresztutca. 21. Svéd és magyar autójelzés.
23. Hidrogén, kálium és oxigén vegyjele. 24. Ennek! 26. Szálas növények
tömeges levágására való szerszámok. 29. UEFA Bajnokok Ligája rövidí-
tése. 30. …ion: aszkorbinsav, C-vitamin. 32. Denevérember. 34. Tanít. 36.
Kettőzve: rövid balettszoknya. 37. Naprendszerünkben a Föld után kö-
vetkező bolygó. 38. Árverési ígéret, ráígérés. 41. Némely monarchikus
államban az uralkodó. 43. Olaj fele! 44. Ezüst vegyjele. 45. Villák páros
számú betűi! 46. Első hegedű, általában az első szólam. 48. Fölé ellentéte. 
FÜGGŐLEGES: 1. Asztácium vegyjele. 2. Gömbölyded vagy megnyúlt,
fejletlen növényi hajtás. 3. Település Komárom-Esztergom megyében.
4. Hangtalan nyár! 5. Egyszikű gyomnövény (Avena fatua). 6. Névelővel:
Bizományi Áruház Vállalat röviden! 7. Féljegy! 8. Osztrák, norvég és fran-
cia autójelzés. 9. Vissza: itthoni! 10. Dél-koreai fiúegyüttes, melyet 2011-
ben alapított a Brand New Stardom kiadó. 16. … ovo: elejétől fogva.
17. A versrészlet második sorának második része. 18. A magyar
kártya egyik színe. 22. Igásló szerszáma. 25. HUNG - … … a zászló;
amerikai vígjáték sorozat volt a televízióban. 27. …-1: televízióadó. 28.
A …iás hölgy (Alexandre Dumas). 31. Zsebkés. 33. Nitrogén és argon
vegyjele. 35. Ezer köbgyöke. 39. Tápfélék fele! 40. Kisebb földhányás,
kupac. 42. Prériék páros számú betűi! 44. Rangjelző előtag. 47. Vuk any-
ja. 48. Antonov gépeinek jelzése.

Kos: iii. 21. – iv. 20.
Tegyél meg mindent, hogy a párkap-

csolatod működőképes legyen, de ne hibáztasd
magad, ha mégsem sikerül véghezvinni az el-
képzeléseidet. Partnereddel ne csak beszélj ar-
ról, hogy mit akarsz, hanem tegyél is érte.

bika: iv. 21. – v. 20.
Bármennyire is szomorú és lehangoló,

de a jó dolgok nem tartanak örökké.
Ahogy szerencsére a rosszak sem. Sok a válto-
zás körülötted mostanában, de kitartó és meg-
értő vagy hamar rendeződnek a dolgok. 

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
A türelem nem éppen az erősséged,

de most olyan élethelyzetekbe kerül-
hetsz, amikor ezt gyakorolnod kell. Meg fogod
tudni oldani. Csak figyelj a belső hangodra, nagy
segítséget jelenthet. A jó döntéshez időre is
szükség van. 

rák: vi. 22. – vii. 22.
A legváratlanabb helyekről kaphatsz

kritikát ezen a napon. Úgy tűnik, hogy
ma mindenki sokkal jobban ért ahhoz, amit csi-
nálsz, vagy amit csinálnod kellene, mint te ma-
gad. Mutasd meg nekik mi az a szempont,
ahonnan te hozod meg a döntésedet.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Talán már régóta próbálod elérni,

hogy egy bizonyos személy felfigyeljen rád, de
ma rádöbbenhetsz, hogy mégsem éri meg az
erőfeszítést. Foglalkozz inkább saját magaddal.
Ettől még nem leszel önző.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Itt az alkalom, hogy pároddal tisztázd

a kapcsolatotokat feszítő ellentéteket.
Amennyiben teszel érte, olyan harmonikus és
kedvező hangulatot teremthetsz, hogy nincs az
a súlyos helyzet, amelyet ne tudnátok kezelni. 

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Ha nehezen tudod beosztani az idő-

det, akkor készíts egy tervet magadnak,
így sokkal könnyebben boldogulsz. Ma ne fe-
ledkezz meg a pillanatnyilag lényegtelennek tű-
nő dolgokról sem, mert ezek később komoly
gondot okozhatnak. 

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Sokféle félreértés van körülötted, ta-

lán nagyon bosszantanak, de egyszer
csak ráébredhetsz, hogy ezek ellen pont neked
kell tenned. Te vagy az, aki tiszta vizet önthetsz
a pohárba, és aki segíthetsz abban, hogy a hely-
zetek valóban tisztázódjanak.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Váratlan fordulatokban bővelkedő nap-

ra számíthatsz. Dinamikus és tetterős vagy, tele
energiával. Szinte ég most a kezed alatt a munka.
Környezeted alig tud követni. amivel elbűvölöd
még azokat is akikkel fenntartásaid voltak.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Ma minden másképp sikerül, mint

ahogy eredetileg eltervezted. Próbálsz
higgadt maradni, sokan mégis ingerülten reagál-
nak a közeledésedre, és keresik a veszekedést,
de neked mégis higgadtnak kell maradnod. 

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Használd ki ennek a napnak minden

egyes percét, mivel igencsak nehéz lesz
a betervezett munkáidat időben befejezni. Csak
annyi felelősséget vállalj be, ami valóban a tiéd,
és ne hagyd, hogy egyesek lustasága miatt rád
pakoljanak más feladatokat. 

halak: ii. 20. – iii. 20.
A világ körülötted hatalmas változá-

sokon ment keresztül. Vannak olyan ter-
veid, amelyeket hónapok vagy évek óta dédel-
getsz, de ezek a tervek már az eredeti formá-
jukban nem valósíthatók meg. Új segítőkre, új
harcostársakra van szükséged.

horoszKóP (március 24. – április 6.)
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