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BÍRSÁG „JÁR” 
A FELELŐTLEN

KUTYATARTÓKNAK
Szerencsen az elmúlt időszak-
ban több esetben problémát
okoztak a felügyelet nélkül
közterületen lévő „gazdás”
kutyák. Tájékoztatót adunk a
vonatkozó állattartási szabá-
lyokról. (Cikkünk a 4. oldalon)

DÍJAZTÁK 
A SPORTOLÓKAT
Az SZVSE szervezésében
idén február 25-én adták át
az egyesület által szerve-
zett Sportbálon az év spor-
tolói kitüntetéseket a kie-
melkedő teljesítményt nyúj-
tó szerencsi sportolóknak. 
(Cikkünk a 17. oldalon)



Pirosba öltöztek a szerencsi diákok február 17-én. A Bolyai János Katolikus Ál-
talános Iskola, a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola és a Bocskai
István Katolikus Gimnázium tanulói és tanárai piros ruhába öltözve támogatták
a pécsi Dóri Házat.
A Szemem Fénye Alapítvány „Öltözz Pirosba!” címmel meghirdetett országos
akciója még 2011 novemberében kezdődött. A szervezet célja az, hogy támo-
gassák hazánk első gyermekhospice intézményét. Az iskolák adománygyűjtéssel
is segítették a kezdeményezést.

Pirosba öltöztek
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A szerencsi rendőrkapitányság munkatársai rövid időn belül beazonosí-
tották és elfogták azt a férfit, aki a közelmúltban betört a Taktaharkány-
ban található római katolikus templomba, és különböző tárgyakat vala-
mint készpénzt tulajdonított el. A nyomozók hiánytalanul visszaadták az
ellopott értékeket a sértettnek. Február 14-én Taktaharkány Nagyközség
Önkormányzata elismerésben részesítette Francz Ádám rendőr főtör-
zsőrmestert (fotónkon balra) és Petró Tamás rendőr zászlóst (fotónkon
jobbra).

elismerés a szerencsi
rendőröknek

Varkoly ÁdÁm nyerte
a GÁl tibor emlékdíjat!
2014-től a Gál Tibor Emlékdíjat az Év Bortermelői által javasolt, a nagy-
közönség által megválasztott tehetséges, feltörekvő borász kapja. A több
ezer szavazat alapján az első három helyezett meghívást kapott a Magyar
Borok Báljára, melyet idén február 25-én tartottak meg. A Gál Tibor Em-
lékdíjat idén a szerencsi Varkoly Ádám kapta meg (fotónkon középen).
– Köszönettel tartozom azoknak, akik támogattak, szavaztak és biztattak
engem. Ez a díj nemcsak engem illet, hanem a családomat, Szerencset
és egyben az egész Tokaj-Hegyaljai borvidéket  – mondta a borász.
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Minden évben késő ősztől jelentkeznek és kora
tavaszig tartanak az influenzaszerű meghűlés-
sel járó megbetegedések. – A legutolsó nagy
járvány Magyarországon 2003-ban volt, akkor
450 ezer ember betegedett meg. Ezt megelő-
zően 2000-ig nagyjából 10 járvány volt és álta-
lában egymillióan betegedtek meg – mondta
el dr. Sütő Szilveszter.
A vírus fehérjeszerkezetében úgynevezett anti-
gének vannak, amelyek immunválaszt váltanak
ki a szervezetben a fertőzés során. Ez rendkívül

változékony önmagában is. A megelőzés egyet-
len módja a védőoltás. – Az oltóanyagról el-
mondható, hogy nem élő vírust tartalmaz. Ol-
tási szövődmény lehet a bőrpír, valamint a láz,
és egy átmeneti gyenge közérzet, de ez nagyon
ritkán jellemző. Sajnos idén kevesen vették
igénybe a szérumot. Ehhez talán az is hozzájá-
rult, hogy az előző években nem volt járvány –
véli dr. Sütő Szilveszter.
Az influenza, hasonlóan a felső légúti megbe-
tegedésekhez cseppfertőzéssel, beszéd közben
és köhögéskor is terjedhet. – A vírus képes el-
menni akár 30-40 métert is a levegőben, tehát
aki arra fogékony, elkaphatja. Ezért ajánlott a
gyakori kézmosás, mert még akár egy bevásár-
ló kosár után is el lehet kapni a vírust. Közös-
ségekben, iskolákban, szinte egyik napról a má-
sikra képes fertőzni – tette hozzá a főorvos. 

Az Országos Epidemiológiai Intézet statisztikai
adatai szerint, elsősorban a fiatal korosztály a
legveszélyeztetettebb, valamint az ország nyu-
gati részén nagy a járvány. Borsod-Abaúj-
Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében
viszonylag kevesebb a fertőzött megbetege-
dés. 
Dr. Sütő Szilveszter szerint a hatvanöt éven fe-
lüliek és a nagyon fiatal gyerekek a legfogéko-
nyabbak a betegségre. – A gyerekeknek még
nincs olyan ellenálló képességük, vagyis az im-
munrendszerük nem olyan fejlett, mint az idő-
sebbeknek. Az időseknek pedig sok krónikus
betegségük van, amire az immunrendszer nem
úgy reagál, mint esetleg fiatalabb korban. A fi-
atal felnőtteknek általában még jó az immun-
válaszuk a fertőzésekre és az ő esetükben a be-
tegség lefolyása sem olyan súlyos– hangsúlyoz-
ta dr. Sütő Szilveszter, aki hozzátette: rendelő-
jében az utóbbi napokban már nem voltak inf-
luenzaszerű tünetekkel orvoshoz fordulók, de
néhány hete előfordult, hogy harmincan is meg-
jelentek egy nap. – Úgy tapasztaltam, hogy in-
kább a szövődményekkel volt baj: tüdőgyulla-
dás, többeknek hörgőgyulladás és jó pár arc-
üreggyulladást is diagnosztizáltam, melyek má-
sodlagos fertőzésekként jelentkeztek – mondta
az orvos.
A háziorvos elsősorban a pihenést javasolja, va-
lamint lázcsillapítót és nagy dózisú C-vitamint,
bőséges folyadékot. A betegek igyanak gyógy-
teákat: hársfát, bodzát, kakukkfüvet. Ha nem
javul a betegség, akkor menjenek orvoshoz és
megkapják a speciális terápiát. Dr. Sütő Szilvesz-
ter szerint a járvány eltarthat március közepéig,
ugyanis a ködös idő kedvez az influenza vírus
esetleges újabb fellendüléséhez. 

M. B.

Szokatlanul nagyméretű volt idén az
influenzajárvány. A Szerencsi Hírek dr.
Sütő Szilveszter főorvost (fotónkon)
kérdezte meg a betegséggel kapcsolat-
ban, aki szerint a jelenlegi ködös-borús
időjárás kedvez a vírusoknak és egy
estleges újabb influenza-hullámra is
számítani lehet.

méG nem ért VéGet az influenzajÁrVÁny

Szerencs Város Önkormányzata 
nevében a közelgő

Nőnap alkalmából
köszöntöm városunk
lányait és asszonyait.

Koncz Ferenc
polgármester
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– Milyen jogszabályok tartalmaznak ebtar-
tókra vonatkozó előírásokat?
– Az állatok védelméről és kíméletéről szóló
1998. évi XXVIII. törvény előírásai szerint: az ál-
lattartó köteles a jó gazda gondosságával eljár-
ni, az állat fajának, fajtájának és élettani szük-
ségleteinek megfelelő életfeltételekről gondos-
kodni. Kiemelném a 41/2010. (II.26.) Kormány-
rendeletet, mely a kedvtelésből tartott állatok
tartásáról és forgalmazásáról rendelkezik. 
Az állattartásra, jelen esetben az ebtartásra vo-
natkozó szabályok kettős garanciát hordoznak
magukban: egyrészt védik az állatok jogait, ga-
rantálni igyekeznek jólétüket, másrészt bizto-
sítani igyekeznek az emberek biztonságát, bé-
kés egymás mellett élését. Kedvtelésből tartott
állatot úgy kell tartani, hogy az állat tartása le-
hetővé tegye annak természetes viselkedését,
ugyanakkor a környező lakóközösség kialakult
élet- és szokásrendjét tartósan és szükségte-
lenül ne zavarja. Állatvédelmi hatóságként ne-
kem is ezt a kétoldalú garanciát kell biztosíta-
nom. 

– Mi történik ha kóbor kutyát jelentenek
a településen?
– Először is arra kérek minden kedves polgárt,
hogy amennyiben kóbor ebet észlelnek a vá-
rosban, haladéktalanul éljenek bejelentéssel a
polgármesteri hivatal felé. Ez esetben az eljárás
a következő: ha ismert a kóbor kutya gazdája
és a kutya a jegyzői nyilvántartás szerint be van
jelentve, oltva, chipelve, akkor szabálysértési el-
járást kell kezdeményezni az ebtulajdonossal
szemben. Az eljárás lefolytatására a járási hiva-
tal rendelkezik hatáskörrel. A szabálysértés el-
követése szankciót vonhat maga után, az eb-
tartó szabálysértési bírság kiszabására számít-
hat, mely 5.000 Ft-tól 150.000 Ft-ig terjedhet.
Az ebtulajdonosnak a pénzbírság mellett to-
vábbi jelentős költségekkel is számolnia kell, hi-
szen köteles az állatot visszavenni, valamint a
befogásával és elhelyezésével kapcsolatos költ-
ségeket is megtéríteni.
Kiemelném, hogy aki a veszélyes ebét nem zárt
helyen tartja vagy nem helyez el a ház (lakás)
bejáratán a veszélyes ebre utaló megfelelő fi-
gyelmeztető táblát, az szintén szabálysértést
követ el. 

– A jegyzőnek is van bírságolási jogköre?
– Természetesen. Állatvédelmi bírság kiszabá-
sára akkor kerül sor, amennyiben az állatok vé-
delmére, kíméletére vonatkozó jogszabályokat
megsértik vagy a hatósági előírásokat nem tart-
ják be. A bírság alapösszege 15.000 Ft, a vonat-
kozó kormányrendelet határozza meg a bírság
tételes megállapításánál alkalmazandó szorzó-
kat. Hangsúlyoznám, hogy szándékos magatar-
tás esetén minden esetben a legmagasabb
szorzószám alkalmazandó. Sorolnék néhány
példát a könnyebb követhetőség érdekében,
hogy a felelőtlen, hanyag kutyatulajdonos mek-
kora összegű büntetéssel szankcionálható:
Aki az állat rendszeres ellenőrzését elmulasz-
totta 45.000 Ft-ra, ha a kötelezően előírt doku-
mentációt, adatszolgáltatást, adatrögzítést,
adatregisztrációt nem, vagy nem a jogszabály-
ban előírtaknak megfelelően teljesítette 30.000
Ft bírságra számíthat. Aki az eb kötelező egyedi
jelölését (chipelését) nem végezte el, 45.000 Ft-
ról szóló határozatot kaphat kézhez. Az a tulaj-
donos, aki az állat szökésének megakadályozá-
sáról, biztonságos elhelyezéséről nem, vagy
nem megfelelően gondoskodott, 90.000 Ft-tal
„kalkulálhat”. Amennyiben a bírságot nem fize-
tik be, úgy az köztartozásnak minősül és adók
módjára behajtható. Az adatvédelmi rendelke-
zésekre való tekintettel egyedi hatósági ügyek-
ről nem számolhatok be, azonban annyit el-
mondhatok, hogy több ízben szabtam már ki
nagy összegű pénzbírságot a hanyag magatar-
tást tanúsító gazdákra. 

– A bírság mellett más szankcióra is szá-
míthatnak a gazdik?
– Végső esetben lehetőség van az állat elkob-
zását is elrendelni vagy az állattartót az állat-
tartástól akár 8 éves időtartamra eltiltani. 

– Említette, hogy hatósági ügyről nem ad-
hat konkrét felvilágosítást. Azonban meg-
tenné, hogy elmondja mi a véleménye a
múlt héten történt esetről, ahol két kóbor
kutya megtámadott egy pórázon sétálta-
tott ebet? 
– Elsősorban nagyon sajnálom az elpusztult eb
tulajdonosát, azonban azt gondolom, hogy a
hatóságok a jogszabályi előírásoknak megfele-
lően jártak el. Nem tisztem megítélni a szolgá-
latot teljesítő rendőrök munkáját, azonban en-
gedtessék meg, hogy a nagy port kavart eset
kapcsán annyit mégis elmondjak, hogy örülök,
hogy városunk rendőrei határozott fellépésük-
kel nagyban hozzájárultak a helyzet gyors és
biztos rendezéséhez, elkerülve a személyi sérü-
lést. Tudomásom szerint a szabálysértési felje-
lentést már aznap megtették a kutyatulajdo-
nossal szemben. Ezzel párhuzamosan hivata-
lomnál is jelezték a kóbor állatokat, mivel a gaz-
dát már korábban felszólítottuk, ezért az ismé-
telt jogsértés miatt állatvédelmi bírságot szab-
tunk ki és az ebek veszélyessé nyilvánítását kez-
deményeztük.
A nyilvánosság lehetőségével élve ezúton is ké-
rem a szerencsi kutyatartókat a felelősségteljes
állattartásra.

Szerencsen az elmúlt időszakban több esetben problémát okoztak a felügyelet nélkül közterületen
lévő „gazdás” kutyák. Az elmúlt napokban nagy port kavart két eb, akik a város egy népszerű lakó-
pihenő övezetében kóborolnak. Érdeklődést váltott ki a téma az internetes közösségi oldalakon is,
ahol az indulatok felkorbácsolódtak, a vélemények sok esetben szélsőségesek. Célunk a pontos, tár-
gyilagos, szakszerű tájékoztatás, ezért az eset kapcsán megkerestük Szerencs Város Jegyzőjét, Dr.

Barva Attilát (fotónkon), hogy felvilágosítást kapjunk a vonatkozó állattartási szabályokról.

bírsÁG „jÁr” a felelőtlen 
kutyatartóknak



A kora tavaszi fagy jelentős károkat okozhat a
szőlőnek rügyfakadás idején, ami körülbelül 10
és 13 fok között indul meg. Ebben az időben, ha
a hőmérséklet újra fagypont alá csökken, el-
fagyhatnak a rügyek s így kevesebb lesz a ter-
més is. A gazdáknak már a szőlő ültetésekor
megannyi időjárási viszonyra és területi adott-
ságra oda kell figyelniük, hiszen ha nem meg-
felelően választják ki a földet, egy nem várt
fagy a szőlőültetvényben jelentős terméskiesést
okozhat. A kevesebb szőlő kevesebb bort is
eredményez, ami drágulást is előidézhet a pia-
con. Az elmúlt hónapok meglehetősen hideg
időjárása miatt az ország területén átlagosan a
rügyek csaknem a 20-30 százaléka fagyott meg.
Szerkesztőségünk kíváncsi volt arra, mi a hely-
zet a környéken. A visszajelzések azonban azt
mutatják, hogy a helyi borászok bizakodhatnak.
A Tokaj-Hegyaljai borvidéken átlagosan most
mindössze csak 10 százalékos a fagykár –

mondta el lapunknak Varkoly Ádám szőlész-bo-
rász. – Ez kifejezetten jónak mondható, hiszen
az ország több pontján a fagykár elérte a 30
százalékot, ami már jelentős kiesést is okozhat
a borászoknak. Tokaj-Hegyalján azonban kevés
a zárt és hideg völgyrendszer, itt inkább dom-
bok és dűlők vannak, ahol a fagykár kisebb
eséllyel jelentkezik. Itt nem okozott jelentős
kárt a januári kemény fagy. – Nem kell aggódni,
hiszen ez a környékbeli-átlagosan 10 százalékos

kiesés betudható akár terméskorlátozásnak is
tette hozzá Varkoly Ádám. A gazdák többféle
módon is védekeznek a fagykár ellen: például
megfelelő metszéssel még tudják kompenzálni
a kiesést. Ha a vesszőkön több virágos hajtást
hagynak, nem fog kevesebb szőlő teremni.
A szakemberek szerint tehát van megoldás és
nem kell azon aggódni, hogy idén rosszabb mi-
nőségű lesz a helyi bor, vagy éppen kevesebb
szőlő terem majd. N. I.
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Az idei tél rég nem látott mínuszokat
hozott magával. Szerencsen is volt
olyan nap, amikor mínusz 19 fokot mu-
tattak a hőmérők. A tél azonban már
elmúlt, lassan beköszönt a tavasz, ám
a borászok még ilyenkor sem lélegez-
hetnek fel, hiszen az elmúlt hetekben
még mindig voltak olyan éjszakák,
amikor megközelítőleg fagypontig
süllyedt a hőmérséklet.

csekély mértékű a faGykÁr a szőlőkben

Az adóbevallási tervezetet március 15-ig közzé-
teszik az ügyfélkapu használatával egy erre a
célra létrehozott elektronikus felületen. Aki nem
rendelkezik ügyfélkapuval, március 15-ig postai
úton, sms-ben vagy elektronikus úton kérheti,
hogy a NAV a bevallási tervezetet papíralapon,
postán küldje el neki. A kérelemnek tartalmaz-
nia kell az adózó születési időpontját és adóa-
zonosító jelét is. A NAV a kérelem nyilvántar-
tásba vételéről az adózó által választott kap-
csolattartási formában tájékoztatja az ügyfelet.
Ha az adózó nem ért egyet az adóbevallási ter-
vezetben feltüntetett adatokkal, május 20-ig ki-
javíthatja, illetve kiegészítheti az erre a célra ki-
alakított elektronikus felületen vagy az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon bevallást
nyújthat be. A postai úton megküldött tervezet-
re is ez vonatkozik.
Amennyiben az adózó május 20-ig nem korrigál

vagy nyújt be más módon beval-
lást, az adóbevallási tervezet általa
benyújtott bevallásnak, a benne
szereplő adó általa bevallott adó-
nak minősül. 
A szja-t továbbra is május 20-ig
kell megfizetni, az adóhatóságnak
pedig a visszaigényléshez szüksé-
ges adatok beérkezésétől számí-
tott 30 napon belül kell kiutalnia a
visszatérítendő adót. Az adóhatóság visszatart-
hatja a visszaigényelt összeget, ha köztartozása
van az adózónak. Aki nem nyújtja be a bevallási
határidőre a visszaigénylésre vonatkozó adato-
kat, annak nem utalják ki az adót, ehhez külön
kiutalási kérelmet kell benyújtania.
A NAV április 30-ig az ügyfélkapusoknak elekt-
ronikus, az azzal nem rendelkezőknek pedig
postai úton értesítést küld a visszatérítendő
vagy befizetendő adó összegéről valamint az
adózóról nyilvántartott adatok esetleges ellent-
mondásairól.
Az idén is lehetőség van arra, hogy rendelkez-
zen az összevont adóalap után befizetett sze-

mélyi jövedelemadója 1+1%-áról. Ezt legkésőbb
május 22-ig az szja-bevallási formától függetle-
nül is megteheti. 
Személyi jövedelemadót fizető magánszemély-
ként az idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett
adójának 1%-át felajánlja egy civil szervezetnek,
további 1%-át pedig valamely egyháznak vagy
a Nemzeti Tehetség Programnak. A NAV a hon-
lapján közzétette azokat a civil szervezeteket
(adószámmal, névvel és székhelycímmel), egy-
házakat és a kiemelt előirányzatot (2017-re vo-
natkozó technikai számmal), amelyeknek fel-
ajánlható az 1+1%. 

Forrás: NAV.gov.hu

Megkezdődtek a tavaszi metszések

2017-ben a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal (NAV) készíti el az adózók többsé-
gének a személyi jövedelemadó (szja)
bevallását. 

adóbeVallÁs 2017-ben
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Nyiri Tibor alpolgármester elmondta: a polgá-
rőrök nagyon felelősségteljes munkát végez-
nek és egy egyesület működéséhez olyan ve-
zető kell, aki mindent kézben tart. – Nagy kö-
szönettel tartozunk Oláh Jánosnak és minden
polgárőr tagnak, mert ahhoz, hogy ilyen jó le-
gyen a közbiztonság Szerencsen, az ő munká-

jukra van szükség. Gyakorlatilag fizetés nélkül,
az erkölcsi elismerésen kívül, társadalmi mun-
kában végzik ezt a feladatot. Nincs olyan ren-
dezvény, olyan esemény, ahol a polgárőröket

ne látnánk az utcán, a hivatalban. Mivel Oláh
Jánost újraválasztották garancia lesz az elkö-
vetkező öt évre – hangsúlyozta Nyiri Tibor. 
Dr. Szemán Ákos, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Polgárőr Szövetség elnökhelyettese arról
beszélt, idén is sok feladat vár majd a polgár -
őrökre. – A polgárőrség egy része a közbizton-
ságnak és nagyon jó, hogy az önkormányzat és
a rendőrség is képviselteti magát, hiszen ebből
a három egységből áll egy településen a közbiz-
tonság stabilitása. Rendőrség, polgárőrség, ön-
kormányzat. Szerencsen jó látni ezt a kiváló
együttműködést. Amikor a Megyei Polgárőr
Szövetség elnökségi ülésén a 206 egyesületet
számba vesszük, akkor a szerencsi mindig a
rangsor elején szerepel, hiszen ők azok, akik ma-
gas színvonalon teljesítenek, kiemelkednek a
többiek közül. A szerencsi egyesület ilyen –
mondta.
Éliás Krisztián r. főhadnagy ismertette, hogy heti
szinten folyamatos a kapcsolat a polgárőrség
és a rendőrség között. – Sokszor kérjük a pol-
gárőrök segítségét egy-egy eseményen, hiszen
nélkülük nem lenne teljes a rendezvények biz-
tosítása. Nincs olyan pillanat, amikor ne lehetne
a polgárőrökre számítani – hangzott el. 
Csider Andor, a Szerencsi Művelődési Központ
és Könyvtár igazgatója szerint mindig meg-
nyugtató érzés, amikor megjelennek a polgárő-
rök egy-egy eseményen. Hozzátette, a követ-
kező Csokoládé Fesztiválon is számítanak a pol-
gárőrökre olyan elhivatottsággal és lelkiismere-
tes munkával, ahogy a korábbi fesztiválokon
történt. Dr. Sipos Attila, a Szántó J. Endre Egye-
sített Szociális és Egészségügyi Intézet Szociális
és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ
igazgatója azt tette hozzá az elmondottakhoz,
hogy Szerencs járásközponti képét erősíti, ha
jól működik a polgárőrség.
Oláh János elmondta, a további tervek változat-
lanok: segíteni a rászorultakat, valamint fenn-
tartani a rendet és fegyelmet a városban.

M. B.

–A legjobb tudá -
som szerint ugyan-
úgy fogom foly-
tatni, a munká-
mat, ahogy eddig

tettem – mondta el
Oláh János polgárőr-

parancsnok február 18-án, amikor a
Szerencsi Polgárőr Egyesület közgyű-
lését tartották meg. Az eseményen öt
évre újraválasztották Oláh János jelen-
legi elnököt.

a PolGÁrőrséG tisztújítÁsa

Schlosserné Báthory Piroska: 

Csendélet Nőnapra

Meghívó 
Városi Nőnap 
2017. március 7. 17 óra

Szerencs,
Rákóczi-vár, színházterem

Műsort adnak 
a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

gyermekei, valamint fellép 
Rakonczai Imre

zeneszerző, előadóművész

Ünnepi köszöntőt mond 
Koncz Ferenc 

polgármester
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Péntek este dísztanácsülésen adták át az elisme-
rő díjakat, melyet az idén a megyei versenyt
megnyerő 2-3 éves gyermekek, illetve olvasott-
sági versenyen győzedelmeskedő alsó tagozatos
diákok, valamint tanáraik kaptak. Szombaton ha-
gyomány és megújulás a nemezművészetben
Mihályi Eszter nyárádszentsimoni alkotó kiállítá-
sát nyitották meg, ’Majd ha ember kell a gátra’
a Bocskai István Elméleti Líceum diákjainak hit-
vallása versben, dalban c. műsor összeállítást lát-
hattunk, amely mind rendezésében, mint kivite-
lében példamutató módon járta körül a hazafi-
ság, a szülőhazához való kötődés gondolatait. 
Sárándi Tamás szerkesztésében megjelent a Le-
vezényelt visszacsatolás, a magyar katonai köz-
igazgatás Észak-Erdélyben 1940. címmel tartot-
ta meg könyvismertetőjét. A kötet egy példá-
nyát a városi könyvtárban fogjuk elhelyezni,
hogy bárki beletekinthessen. A forrásmű azokat
a hónapokat dolgozza fel, amikor a sebtében
kivonuló, de gondosan rekviráló román közigaz-
gatás, beleértve az oktatás- és egészségügy
meghatározó személyeit is elhagyták a II. bécsi
döntésben meghatározott területeket. Arra
azonban még volt energiájuk, hogy olyan mó-
dosítást fogadtassanak el a németekkel, ami
mintegy 40 km-n megszakította az erdélyi kör-
vasúti hálózat működtetését, ezért a helyben
nem biztosított alapanyagokról, élelmiszerekről
sziszifuszi munkával kellett a hadseregnek gon-
doskodni, hiszen abban az időben a vasúton kí-
vül nem volt számottevő nagymennyiségű áru
szállítására alkalmas közlekedési eszköz. 
Ezt követően a Kovászna megye tanácsának el-

nöke egy térképgyűjteményt mutatott be
nyomtatott kiadásban, s szakszerűen ismertette
azok jelentéstartalmát, melyből nyilvánvalóvá
vált, hogy a XVI. század végéig német, magyar,
illetőleg latin feliratok jelezték a helységeket, il-
letve lakóikat, míg az időközben betelepült ro-
mán lakosság összefoglaló módon, de telepü-
lésnevek nélkül került feltüntetésre, vagyis cse-
kély jelentőségű népességnek tartották a tér-
képkészítők. 
Délután Ráduly Róbert Csíkszereda polgármes-
terének előadása „Erdélyben mindenki atyafi
egymással” címmel Családfakutatás a Nyárád-
mentén alcímmel került megtartásra. A nagy ér-
deklődés mellett megtartott előadás végén kö-
szönthettem városunk nevében a helyieket. Itt
hangzott el, hogy a Magyar Kormány 120.000
euroval támogatta a Nyárádszeredában megva-
lósuló szakképzést, nevezetesen autószerelők
magas színvonalú oktatására szól az adomány.
Több városvezető is jelezte, hogy örömmel te-
kintenek az ez év, novemberére kitűzött Europart
találkozó helyi megrendezésére, melynek részle-
teit folyó év, január végén Londonban egyeztet-
ték az érintett önkormányzatok képviselői. 
Az estét a Bekecs néptáncegyüttes Esszencia c.
műsora zárta, mely válogatás Közép-Erdély tán-
caiból. A zenei szerkesztő Koncz Gergely, a párat-

lan viseletekről Györgydeák Kinga gondoskodott,
míg a koreográfus Antal Áron volt, akinek a mun-
káját az együttes vezetője Benő Barna-Zsolt se-
gítette. A muzsikát az Üver banda szolgáltatta. 
Vasárnap a református templomban ünnepi is-
tentisztelet következett, melyen szolgált Balázs
Pál a szerencsi gyülekezet nagytiszteletű lelké-
sze. A templomban a Bocskai Dalkar műsora
emelte az istentisztelet hangulatát. E templom-
ba menekítették a történelem során három al-
kalommal a Bocskai mellszobrot, jelenleg éppen
a helyén van, s itt koszorúzott, illetve mondott
ünnepi beszédet a Magyar Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkárságának nevében dr.
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Itt he-
lyezte el a megemlékezés koszorúját marosvá-
sárhelyi magyar konzulátus képviselője, valamint
Tóth Sándor nyárádszeredai polgármester veze-
tésével az aszódi, hajdúhadházi, móri, zalaeger-
szegi polgármester és jómagam egy közös ko-
szorúval. A takarékosság jegyében most nem
hívtak meg két testvértelepülést, ők majd az au-
gusztusi térségi gazdanapon teszik tiszteletüket. 
Ezt követően a közkönyvtárban Borbély László,
volt országgyűlési képviselő, aki a rendszervál-
tástól napjainkig taposta a politika színpadát,
könyvbemutatóját hallhatta a közönség, este
pedig borbemutató és –kóstoló, valamint a Tu-
tukantuálé együttes „Édes a te rizling-csókod”
bordalos kabaréműsorát láthatta a közönség,
de erről közelebbi információim nincsenek. 
A rendezvényen Danyi László és Dr. Sütő Szil-
veszter képviselők és nejeik vettek részt az ön-
kormányzat részéről, Soltész Zsolt a polgármes-
teri hivatal munkatársaként volt jelen. Tőlünk
függetlenül a testvérgyülekezeti kapcsolatok
felújítása érdekében a Szerencsi Református
Egyházközség delegációja is tiszteletét tette,
lelkésze vezetésével. 
Az elválás nem tart sokáig, mert ez év, májusá-
ban az Europart program keretében láthatjuk
vendégül a helyi diákokat, s kísérőiket. 

Egeli Zsolt, alpolgármester

Testvérvárosunkban a hagyománynak
megfelelően február 17-20. között ren-
dezték meg Bocskai István születésének
460. évfordulójáról a megemlékezést,
valamint az egykori Váradi főkapitányt,
Bihar megye főispánját, az akkor Maros-
szereda néven Maros megye székhelyéül
szolgáló településen a székelyek fejede-
lemmé emelték 1605. február 21-én. 

bocskai naPok nyÁrÁdszeredÁn
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Az elmúlt napokban tartották meg a hagyomá-
nyos farsangi mulatságokat a Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskolában és a szerencsi
óvodákban. A programokon színes jelmezbe búj-
tak a gyerekek, valamint a tavasz várásaként, ki-
szebábot is égettek. Most e néhány képpel idéz-
zük fel az elmúlt napok szerencsi eseményeit.

„jöjjön a taVasz, Vesszen a tél!”

A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egész-
ségügyi Szakközépiskola idén 5. alkalommal rendezte
meg a Dr. Hajdú - Moharos József Országos Református
Földrajzi Tanulmányi Versenyét, melyen a versenyzők
népesség- és gazdaságföldrajzi, valamint topográfiai tu-
dásukat bizonyíthatták. A verseny első írásbeli forduló-
jának eredményei alapján a 2017. február 11-én Karca-
gon megtartott országos szóbeli döntőbe jutott a Bocs-
kai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium két
tanulója a 10. A osztályból, ahol nemes és magas szín-
vonalú küzdelmet követően Bárdos Flóra a 8. helyezést,
míg Bogoly Levente a 10. helyezést szerezte meg. A ta-
nulók felkészítője Jancsovszki Máté, a Gimnázium tör-
ténelem-földrajz szakos középiskolai tanára volt.

siker a földrajz
Versenyen



OKTATÁS SZERENCSI hírekhírek 9

Az ügyintézés az E-felvételi felületén történik
ahol díjmentesen, egyszerűen és gyorsan tölt-
hetik fel a diákok a szükséges dokumentumo-
kat. Az előző évek tendenciáihoz igazodva a
szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium
12-es tanulóinak közel 80%-a szeretne tovább-
tanulni. A fontos döntés meghozatalában már
10. osztálytól kezdődően segítik a tanulókat,
hogy mindenki megtalálja a személyiségéhez
legközelebb álló képzési formát. A Megyei Pe-
dagógia Intézet segítségével már ekkor több
szakmával megismerkedhetnek a diákok. A ké-
sőbbiekben a 11. évfolyamon karrier napot tar-
tanak, melynek keretén belül az iskola már
egyetemista vagy végzett hallgatói az általuk
tanult szakokat, szakmákat mutatják be. A 12.
évfolyamban az iskola meghívja különböző
egyetemek és főiskolák képviselőit, hogy tájé-
koztassák az ifjúságot a lehetőségekről, vala-
mint a nyílt napok látogatására is felhívják a fi-
gyelmet. Gál András igazgató elmondta, hogy
a korábbi évekhez hasonlóan idén is magas a
jogi, közgazdasági és a bölcsészettudományi
képzésekre jelentkezők száma, de egyre nép-
szerűbbek a mérnöki, valamint az orvosi kép-
zések is. Ezekre a szakokra nagyon magas a fel-
vételi ponthatár, aminek elérése érdekében a
tanulók különböző felkészítő foglalkozásokon
vehettek részt, hogy sikeres emelt szintű érett-
ségit tegyenek a szükséges tantárgyakból. A
nyár közepén kerülnek nyilvánosságra a felső-
oktatási ponthatárok, a diákok ekkor tudják
meg, hogy melyik képzésre sikerült bejutniuk.

V. E. A.

A szerencsi körzetből 6 iskola összesen 128 diákja vett részt a megmé-
rettetésen. A Bolyai János Katolikus Általános Iskolából 53 diák, míg a
Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolából 23
tanuló. A megnyitón Maczkóné Matlák Julianna, matematika szakos ta-
nár ismertette a szabályokat és kiemelte, hogy a verseny célja a mate-
matika tantárgy népszerűsítése.
A feladatsorok sértetlenül és lepecsételve érkeztek meg az iskola aulá-
jába, ahol a résztvevő pedagógusok közösen, a szabályoknak megfele-
lően nyitották fel. A diákoknak 60-90 perc állt rendelkezésükre évfolyam-
tól függően, hogy megoldják a feladványokat. A feladatsort a szegedi
Oktatási Stúdió és a Mategye Alapítvány állította össze, az értékelés pe-
dig számítógépen történik majd Kecskeméten, az országos szervezőköz-

pontban. Az eredményeket a www.mategye.hu oldalon nézhetik meg a
résztvevők a nyolcjegyű kódszámmal, mely a kódlapon és az emléklapon
található. N. I.

Február 15-én éjfélig lehetett beadni a jelentkezéseket azoknak a végzős diákoknak, akik valamelyik felsőoktatási intéz-
ményben szeretnék folytatni tanulmányaikat.

28. alkalommal került megrendezésre február 17-én a Zrínyi
Ilona országos matematikaverseny megyei fordulója a Bolyai
János Katolikus Általános iskolában.

toVÁbbtanulÁs: sokan VÁlasztottÁk
a joGi és közGazdasÁGi kéPzést

HoVÁ jelentkeztek a bocskaisok?
Ács Fruzsina: A Debre-

ceni Egyetem Gazda-
ságtudományi Kará-
nak, a nemzetközi gaz-
dálkodás képzését jelöl-

tem meg első helyen.
Azért ezt választottam,

mert négy évig angol tagozatra jártam, érde-
kel a nyelv és nyelvvizsgám is van. Szeretnék
nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozni a dip-
loma megszerzése után. Mivel elég magasak
a ponthatárok ezért emelt szintű érettségit fo-
gok tenni angol nyelvből.

Gulyás Gitta: Miskolcra
szeretnék jelentkezni a

Gépészmérnöki és In-
formatikai Karra prog-
ramozó informatikus-
nak. Több helyről, tájé-

kozódtam, többek között
a testvéremtől, aki szintén

Miskolcon tanul, valamint abból az előadásból,
amit az egyetem képviselői tartottak a gim-
náziumban. Alapvetően reál beállítottságú va-
gyok a matematika és informatika iránt érdek-
lődöm, ehhez kapcsolódva esett a választá-
som erre a szakra. A mérnöki szakok nagyon
univerzálisak, ezért elég sok lehetőség nyílik
a munka világában egy ilyen diplomával.

Kiss Martin: Én a gim-
náziumba is úgy ér-
keztem, hogy biológia
szakon szeretnék to-
vább tanulni és az itt

eltöltött évek során ez
meg is erősödött bennem,

éppen ezért a Szegedi Tudományegyetem bi-
ológus képzésére jelentkeztem. Nyílt napon
ugyan nem tudtam részt venni, de a tanáraim,
illetve az ismerőseim által tájékozódtam. Az
Educatio kiállításon is részt vettem, ahol sok
hasznos információt megtudtam a továbbta-

nulással kapcsolatban.
Harkály István: Én

több iskolát is megje-
löltem, de első he-
lyen Budapesti Met-
ropolitan Egyetemet

– korábban Budapesti
Kommunikációs Főiskola

volt. Itt a turizmus vendéglátás szakot válasz-
tottam. Szerintem ez egy nagyon jó szak, el-
sősorban mert nagyon univerzális a diploma,
amit kapunk. A duális képzési formában sze-
retnék részt venni, tehát az egyetemen a ta-
nulás mellett betekintést nyerünk a munka vi-
lágába, ezáltal tapasztalatokat gyűjthetünk,
ami nagy előnyt jelent az elhelyezkedésnél.

matematikaVerseny a bolyai iskolÁban



A házasság hete elnevezésű kezdeményezés
közel húsz éve indult el Angliából, hazánkban
2008 óta rendezik meg az országos rendez-
vénysorozatot a keresztény egyházak és a civil
szervezetek összefogásával. Szerencsen a görög
katolikus egyház koordinálásával filmvetítés, va-
lamint Dr. Ádám Anetta, a Miskolci Egyetem ad-
junktusának előadása várta az érdeklődőket. A
programsorozat azért jött létre, hogy felhívja a
figyelmet a család és a házasság fontosságára
valamint megszólítsa a fiatalabb generációt és
meghozza a házassági kedvet. – A fiataljainkat,

akik házasság előtt állnak meg kell erősíteni ab-
ban, hogy érdemes elköteleződni, érdemes há-
zasságban élni és ebből a házasságból fakadó-
an egy családot alapítani, mert ez nagyon sok
örömnek és boldogságnak a forrása. Amellett,
hogy ez a legkisebb sejt, ami tovább élteti ezt
az egész társadalmat – mondta el Csejoszki
Szabolcs görög katolikus parókus.
Az országos tendenciának megfelelően Szeren-
csen is növekedett a házasságkötések száma az
utóbbi három évben. A cél az, hogy ez az irány-
vonal a következő években is megmaradjon.

Növendékhangversenyt rendeztek a Rákóczi
Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Álta-
lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában
február 20-án, hétfőn. A diákok kötelező és sza-
badon választott darabokat adtak elő szüleik és
társaik előtt.
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HÁzassÁG Hete HanGVerseny
az iskolÁban

A Szerencsi Tudománybarátok Köre „Beszélges-
sünk…” című előadássorozatának keretein be-
lül ezúttal Madeiráról hallhattak előadást az ér-
deklődők. A vulkáni eredetű szigetet Éliás Ba-
lázs a Bocskai István Katolikus Gimnázium ta-
nára mutatta be a résztvevőknek, aki már több-
ször járt Madeirán. A képekkel színesített elő-
adáson az Atlanti-óceáni sziget kultúrájáról, a
vulkánokról és a gasztronómiáról is többet
megtudhattak a tudománybarátok.

madeirai
VulkÁntúra Tizedik alkalommal rendezték meg február 25-

én az Örök mozgásban táncestet a Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnokban. Kovács Annamária Cini és
csapata már tavaly októbertől készült erre a be-
mutatóra. Láthatott a közönség mazsorett, la-
tin-táncok, pop, modern, hip-hop, showtánc
produkciókat. Cini és tanítványai változatos ko-
reográfiákkal várták az érdeklődőket. Közel 200
gyermek lépett fel az este és hat táncstílust mu-
tattak be 16 csoportban. További fotók facebo-
ok oldalunkon tekinthetők meg.

X. örök mozGÁsban



Dr. Joó Pál Budapest született, az általános és kö-
zépiskoláit is ott fejezte be. A Debreceni Egyete-
men vegyészként végzett, kitüntetéses diplomá-
val. – Azért mentem Debrecenbe, mert abban az
évben a Debreceni Egyetem Természettudomá-
nyi karán, a vegyész szakon nem volt túljelent-
kezés, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen vi-
szont igen. Nem szerettem volna kihagyni egyet-
lenegy évet sem, és éppen ezért eleve Debrecen-
be jelentkeztem és fel is vettek. A diploma meg-
szerzése után ott maradtam, mint gyakornok,
egyetemi tanársegéd, adjunktus, docens és egye-
temi professzor a Kolloid- és Környezetkémiai
Tanszéken. Végig a Debreceni Egyetemen dol-
goztam, és amikor az 50 éves arany diplomámat
átvettem, akkor az a megtiszteltetés ért, hogy
én mondhattam a köszönő beszédet – meséli
Pali bácsi. 
46 éven keresztül oktatott az egyetemen, vala-
mint kétszer egy évet Amerikában töltött ven-
dégelőadóként. Több éves kutatómunka után
summa cum laude minősítéssel kapta meg a
doktori címet. A kandidátusi fokozatot is meg-
szerezte, melyet a Magyar Tudományos Akadé-
mia bizottsága előtt védett meg. Nagyon szere-
tett tanítani. – Azt gondolom, hogy a diákjaim is
kedveltek. Nálam el lehetett késni az előadások-
ról és azt is megengedtem, hogy aki nem tudott
megreggelizni, az megtehette az órán. Azt
mondtam, hogy „tessék azt is szabad, csak ne
zavarjátok az előadást!” – folytatja Pali bácsi és

azt mondja, hogy abban az időben nem volt
könnyű dolga a tanároknak. – Én egy fehér kré-
tával mentem be és írtam a táblára. Figyeltem a
diákot, néztem a szemébe és láttam, hogy érti
vagy nem. Amikor nem értette, megpróbáltam
körülírni, elmagyarázni. A vizsgán, ha valaki két
tételt húzott, és az egyiket nem tudta, közösen
megbeszéltük. Tehát nálam még vizsgán is lehe-
tett tanulni! Ezzel is kicsit kitűntem a kollégáim
közül, azt hiszem. Tanítottam vegyészeket, kémia
tanár szakos hallgatókat, ebben voltak matema-
tika-kémia, fizika-kémia és biológia-kémia szakos
hallgatók és ezen kívül gyógyszerész szakos hall-
gatókat. Itt Szerencsen is van egy volt diákom,
aki gyógyszerész lett – folytatja Pali bácsi.
Idén júliusban lesz 11 éve, hogy Dr. Joó Pál és a fe-
lesége Dr. Matyi Anna városunkba költözött. – Az
Úristen számomra Szerencset jelölte ki, hogy élet-
em végéig az utolsó éveket itt töltsem. Mikor ide
jöttünk, a település csendes, jó levegőjű, és vidé-
kies környezetű kisváros volt. Én ezt a hármat ke-
restem. Debrecenről tudni kell, hogy nagyon rossz
a levegője. A feleségem állandóan köhögött ott.
Miután eljöttünk Szerencsre, megszűnt a köhögé-
se. A Hidegvölgyben lakunk és azért ott elég jó a
levegő. A másik ok, hogy megismerkedtem itt Dr.
Börzsönyi József esperes úrral, akivel nagyon jó a
kapcsolatom. Amikor Szerencsre érkeztünk, az el-
ső utam is oda vezetett a református parókiára.
Ezután mentem az önkormányzathoz és jelent-
keztünk be állandóra – meséli.
2013-ban alakult meg a Szerencsi Tudományba-
rátok Köre, amely azóta is működik, folyamato-
san új előadókkal. – Úgy kezdődött, hogy többen
kérdezgettek, hogy mi a véleményem általában
Szerencsről. A világban elég sok helyen jártam,
és kicsit kívülről a turista szemével is látom Sze-
rencset – mind a mai napig – meg belülről, is
mint állandó lakos. Aztán felvetődött, hogy szí-
vesen vállalnék egy ilyen előadás megtartását,
megszervezését. Az elsőt 2013. október 10-én én
tartottam, mégpedig a Nano-világ rejtelmei cím-
mel – tette hozzá Pali bácsi, aki azt mondja, hogy
a Szerencsi Tudománybarátok Köre mindenki
számára nyitott, ingyenes és közérthető. Ugyan-
úgy, mint az egyetemen el lehet késni és hama-
rabb is lehet távozni az előadásokról. 
Az előadók valamennyien Pali bácsi jó ismerősei.
Voltak már Budapestről és Nyíregyházáról, de
jöttek Debrecenből is egykori kollégái, barátai. –
Nagyon széles az ismeretségi köröm. Rengeteg

akadémikust, egyetemi tanár professzort isme-
rek az országban, akiket nem kell rábeszélni arra,
hogy jöjjenek és tartsanak előadást. Nagyon so-
kan voltak kémikusok és az érdeklődésnek meg-
felelően az orvostudomány különböző területe-
iről is jöttek, de nem hagytuk ki a teológiát sem.
Dr. Börzsönyi József esperes úr is adott már elő,
valamint tavaly tartott előadást Dr. Ternyák Csaba
egri érsek. A téli időszakban leginkább helyiek,
és többen tartottak már a gimnáziumból a taná-
rok közül, valamint Tállyáról borászok és a Bon-
bon Kft. tulajdonosa Dr. Takács István is előadott
már. A tudomány minden területéről igyekszünk
vendégeket hívni, most például irodalmárokat.–
Azt mondja, hogy ha újra kellene kezdenie az
életét most is ugyanezt csinálná. – Ma már min-
denki nanokémiával szeretne foglalkozni vagy
nano technológiával, tehát egyáltalán nem bán-
tam meg. Egy dolgot viszont igen, hogy azért szí-
vesen visszajárnék még dolgozni Debrecenbe,
mert annyi ötlet van még a fejemben, hogy mit
lehetne és kellene még csinálni, amit már nem
tudok – mondja Pali bácsi.
Gyermekei távol élnek: lánya Svédországban él a
családjával, fia pedig aki orvos őrnagy, Szolnokon
él családjával.
A Szerencsen eltöltött 11 éve alatt sikerült bará-
tokra találnia, ami főként a Tudománybarátok
Körének köszönhető, de Pali bácsi a közösségi
oldalakon is aktív. Dr. Joó Pál igyekszik mindenről
tájékozódni és megőrizni szellemei frissességét,
melyről azt mondja, hogy ez adottság. – Van egy
félig-meddig önéletrajzi regényem, hogy „Pali-
bácsi egy élete”, és abban ezt leírom, hogy ez
egy kegyelmi állapot. Addig még az ember elmé-
je befogadásra képes, és arra is képes, hogy a be-
fogadott tudást továbbadja, addig ezt csinálom.
A Jóistentől függ, hogy adjon egészséget és erőt
és lehetőséget, hogy ezt a munkát tovább foly-
tathassuk. Szeretem csinálni, mert örömömet le-
lem benne. M. B.

Dr. Joó Pált sokan ismerhetik a városban, ugyanis már 11 éve élnek feleségével
együtt Szerencsen. Pali bácsi a Debreceni Egyetem nyugalmazott professzora, a
Magyar Tudományos Akadémia doktora és az ő irányításával alakult meg 2013-
ban a Szerencsi Tudománybarátok Köre. 
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„annyi ötlet Van a fejemben,
HoGy mit leHetne méG csinÁlni!”
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Szerencs területén 2017. március 11-én (szombaton) 
az alábbi helyszíneken:

– 08:00 - 10:30 Helyszín: Szerencsi Városgaza Non-profit Kft. telephely
(Szerencs, Eperjes u. 9.) 

– 10:40 - 12:00 Helyszín: Fecskés, Arany János úti élelmiszerbolt mögötti
üres telek

– 13:00 - 14:30 Helyszín: Erzsébet tér (A szerencsi posta mögött)
Szerencs-Ond területén 2017. március 11-én (szombaton) 

az alábbi helyszíneken:
– 14:40 - 15:30 Helyszín: Fő út és az Ady Endre út kereszteződése
– 15:30 - 16:30 Helyszín: Alsó buszmegálló 

Szerencs területén 2017. március 12-én (vasárnap) 
az alábbi helyszíneken:

– 08:00 - 10:30 Helyszín: KRESZ park (Hidegvölgy utca végén)
– 10:40 - 12:00 Helyszín: Kilián út 33. szám melletti üres telek
– 13:30 - 16:00 Helyszín: Ondi út (játszótér mögött)

A chip behelyezés díja 3.700 Forint ebenként és az oltás díja is 3.700 Ft
ebenként, melyet a helyszínen kell megfizetni. Ez a díj a kötelező féreg-
hajtást is magában foglalja, 20 kg testsúlyig. Minden három hónaposnál
idősebb eb oltása kötelező. Az előző évben kapott oltási könyvet kérjük,
mindenki hozza magával, mert új oltási könyvet csak térítés ellenében
áll módunkban kiállítani. A háznál és a rendelőben történő oltás díja:
4.700 Forint ebenként, a chip behelyezés díja 5.200 Forint ebenként. 
A háznál történő oltás időpontja: 2017.03.25-én (szombat) 8-17 óráig tart,

2017.03.25. után pedig egyénileg egyeztetett időpontban történik, melyre
bejelentkezni a Szerencsi Városgazda Non-profit Kft-nél az alábbi tele-
fonszámokon lehet, munkaidőben: 7:00 - 15:30-ig.
Az oltás és chipezés meglétét a hatóságok az állattartási helyén ellen-
őrizni fogják. Az oltatlan és chipezetlen eb tulajdonosa 80.000 – 220.000
Forinting terjedő pénzbüntetésre számíthat.
Dr. Boros László, jogosult állatorvos, Tel: 20/323-6507
Szerencsi Városgazda Non-profit Kft. Tel: 47/361-308, 70/216-2610

értesítés az ebek 2017. éVi VeszettséG
elleni oltÁsÁról

közérdekű informÁciók
szerencsi Polgármesteri Hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14
órától, legközelebb március 20-án. Nyiri Tibor alpolgármester: minden
hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb március 16-án. 
Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig, legkö-
zelebb március 8-án és 22-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.

Ügyeletes Gyógyszertárak 
Február 27. - Március 5.: Oroszlán Patika, Március 6-12.: Alba Gyógy-
szertár, Március 13-19.: Tesco Gyógyszertár, Március 20-26.: Centrum
Gyógyszertár.



Az ánizs az egyik legősibb
fűszernövény, időszámí-
tásunk előtt 1500 évvel
készült egyiptomi feljegy-

zések már említést tesz-
nek étkezési és gyógyászati

alkalmazásáról. Az ókori görö-
gök gyakran fogyasztották az emész-

tőrendszeri panaszok enyhítésére, hasonlókép-
pen jártak el a rómaiak is, akik rendszeresen a
mustacae nevű ánizsos süteménnyel fejezték be
híres lakomáikat, hogy ezzel előzzék meg az
emésztési zavarok kialakulását. Az ánizs sokkal
több, mint a sütemények, italok, és édes likőrök
ízesítője, jótékony összetevői számos betegség,
megelőzéséhez, valamint kezeléséhez hozzájá-
rulnak. Magja – gyógyászati célokra ezt használ-
ják a leggyakrabban – nagy mennyiségben tar-
talmaz fehérjét, rostokat, olajokat, kellemes illa-
tát az anetol nevű illóolajnak köszönheti. Az ánizs
magja gazdag antioxidáns hatású és az immun-
rendszert erősítő C-vitaminban, valamint a cson-
tok és a szív egészségét védő cinkben, kalcium-

ban, káliumban, magnéziumban, mangánban,
rézben, vasban. Bővelkedik B-vitaminokban, erő-
síti az immunrendszert és nyugtatja az idegeket.
Serkenti a vérkeringést, enyhíti a fejfájást, a mig-
rénes tüneteket és a szorongást. Az ánizs hatá-
sos fertőtlenítő, mérsékli a reumás és az ízületi
gyulladás miatt jelentkező fájdalmakat. Kiválóan
alkalmazható hasi puffadás, kellemetlen gyomor-
korgások, görcsök, émelygés, valamint a hányin-
ger megszüntetésére. Teáját ízesíthetjük mézzel,
frissen facsart citrom- vagy narancslével, adha-
tunk hozzá tejet vagy akár más fűszereket. Iga-
zán izgalmas ízt adhatunk az ánizsból készült te-
ának a fahéjjal. Étvágygerjesztő, csökkenti a puf-
fadást, valamint az emésztési panaszokat, ezért

érdemes étkezés előtt néhány korty ánizsteát in-
ni. Akut panaszok esetén (pl. légúti megbetege-
dések, puffadás, hörghurut, bél- és gyomorgörcs,
immungyengeség miatt kialakuló enyhébb tüne-
tek) reggel és este igyunk meg belőle egy csé-
szével. Ha nem tudunk elaludni, alvászavarokkal
küzdünk, lefekvés előtt igyunk meg egy csészé-
vel belőle. Édeskés aromája miatt, az ánizsteát
gyerekeknek is bátran adhatjuk. Szoptatás alatt
növeli a tejtermelődést, terhesség alatt azonban
nem ajánlott az ánizstea fogyasztása. Az ánizs
magját a szárított, vagy friss levelével helyette-
síthetjük. Előbbiből egy teáskanálnyit, utóbbiból
ennek háromszorosát használjuk.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A borsmentából nyert illóolaj enyhíti a migrén és a meg-
fázás tüneteit. A beküldők közül Kovács Lászlóné, 3900 Szerencs, Ondi út 48. szám alatti
olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről
szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mit tartalmaz az ánizs magja?
Megfejtéseiket március 17-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) vagy dobják be
a Népház bejáratánál levő postaládánkba. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

a Hét GyóGynöVénye: az Ánizs

A magyarok húsfo-
gyasztása az elmúlt
évtizedekben sokat

csökkent. A 90-es években még 80 kg körül volt
az egy főre eső éves húsfogyasztás, ami az eu-
rópai átlaggal megegyezett. Mára ez 60 kg alá
esett. Vannak ugyan olyan fejlett európai orszá-
gok, ahol hasonló mennyiségű húst esznek, ám
ez általában kiegészül jelentős halfogyasztással.
Ezen a téren vannak igazán lemaradva a magya-
rok: az évi, fejenkénti körülbelül 4 kg hal Euró-
pában a legalacsonyabbak közé tartozik. Mi fő-
ként sertést és baromfit eszünk, a marha rész-
aránya fokozatosan csökken. 
Az egészséges fejlődéshez húsra bizony minden
nap szüksége van a gyermekeinknek.

MIÉRT FONTOSAK A HÚSOK?
Mert a hús az egyik legfontosabb teljes ér-
tékű fehérjeforrás
A különféle húsok fehérjetartalma átlagosan
20% körüli. A fehérje az izom építőköve. A fe-
hérjék szerepe azonban igen sokrétű, számos bi-
ológiai funkciót, anyagcsere-folyamatot befolyá-
solnak és biztosítják a szövetek rugalmasságát.

Mert a hús az nagy mennyiségben tartal-
maz vasat
A húsok vasat nagy mennyiségben és a szerve-

zet számára jól hasznosítható formában tartal-
maznak. Minél vörösebb a hús, annál magasabb
a vastartalma. Vasra szükség van az egészséges
vérképzéshez. A vashiány fáradékonyságot,
gyengült koncentrálóképességet és a fertőzé-
sekkel szembeni csökkent ellenálló-képességet
okozhat. A rendszeres húsfogyasztás a vashiány
megelőzésének egyik módja.

Mert a húsfélék gazdagok vitaminokban
A húsfélék elsősorban B-vitaminokat tartalmaz-
nak, de egyéb ásványi anyagokat is, például
foszfort és cinket. A napi B12-vitamin szükséglet
mintegy 70%-a húsokkal és húskészítmények-
kel kerül a szervezetbe, de a maradék 30% is
állati eredetű (20% tejjel és tejtermékekkel, 10%
tojással kerül a szervezetünkbe). A növényi ere-
detű táplálékokban nincs B12-vitamin! A B12-
vitamin nélkülözhetetlen többek között az
egészséges vérképzéshez és a jól működő ideg-
rendszerhez.

Legalább hetente egyszer fogyasszunk halat!
A halak is fontos fehérjeforrást képeznek, to-
vábbá gazdagok A-, E-, D-, és B12-vitaminokban
és ásványi anyagokban is. Ám a halak azért kü-
lönösen fontosak a táplálkozásunkban, mert
többszörösen telítetlen, esszenciális, ún. ome-
ga-3 zsírsavakat tartalmaznak. A halak kedvező

zsírsavösszetételükkel elősegítik a szív- és ér-
rendszeri betegségek megelőzését, továbbá
nélkülözhetetlenek a szem és az agy egészsé-
ges fejlődéséhez. Legalább hetente egyszer fo-
gyasszunk halat!

A Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége
2015 őszén indította el Szerencsen a GYERE®-
Gyermekek Egészsége Programot a gyermekkori
elhízás megelőzése érdekében. A program szak-
emberei időről-időre, szülői értekezlek alkalmá-
val, személyesen tájékoztatják az anyukákat és
apukákat a projekt működésének legfontosabb
aktuális elemeiről és a soron következő tervek-
ről. A szülők együttműködése ugyanis elenged-
hetetlen a program sikeréhez. További informá-
ció a programról az Interneten található:
http://mdosz.hu/gyere-program-szerencs/

A hús elengedhetetlen a gyerekek egészséges fejlődéséhez: teljes értékű fehérjeforrás, jól felszívódó
formában tartalmaz vasat és B12 vitamint. Ezért a gyerekeknek ajánlatos minden nap húst fogyasztaniuk,
hetente egyszer pedig halat is, ami a telítetlen zsírsavak bevitele miatt fontos. 

a Gyerekeknek szÜkséGÜk Van Húsra



Szerencs Város Önkormányzata 
megemlékezést és koszorúzást rendez 

a szerencsi cukorgyár bezárásának évfordulóján, 
2017. március 10-én, pénteken 15 órától

a Cukorgyári Emlékparkban.
Közreműködik a Szerencsi Férfikar.

Emlékező gondolatok: 
Koncz Ferenc polgármester

Szerencs Város Önkormányzata 
tisztelettel hívja és várja az érdeklődőket 

az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 

évfordulója alkalmából 
szervezett ünnepi programokra

2017. március 14. kedd 
7.50 Iskolai megemlékezés a Bocskai István Katolikus Gimnázi-

umban, ezt követően koszorúzás a Kossuth-szobornál. 
9.00 Megemlékezés és koszorúzás Széchenyi István szobránál

a Bolyai János Katolikus Általános Iskola diákjaival a Kés-
márk utca – Széchenyi utca kereszteződésénél. 

12.00 A szerencsi diákönkormányzatok koszorúzása Petőfi Sán-
dor emléktáblájánál. Műsor: SzSzC Műszaki és Szolgáltatási
Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája

15.30 Megemlékezés és koszorúzás Ondon az emlékműnél. 
Ünnepi beszéd: Koncz Ferenc polgármester. 
Közreműködnek az ondi óvodások.

19.00 Az Ismerős Arcok zenekar koncertje a Rákóczi-vár szín-
háztermében. (Belépődíjas rendezvény.)

2017. március 15. szerda 
9.00 Koszorúzás az 1848-as emlékműnél a Kossuth téren. Köz-

reműködik: Hegyalja Pedagógus Kórus 
10.00 Ünnepi megemlékezés a Rákóczi-vár színháztermében.

Beszédet mond: Koncz Ferenc polgármester
Műsor: Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Álta-

lános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola.
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cukorGyÁri emléknaP

A Tokaji-Hegység egy szerkezeti törésvonal eredményeként jött létre 11-
13 millió évvel ezelőtt. Az utóvulkáni folyamatok 13 ásványi nyersanyag
26 változatát hozták létre, melyek könnyen hozzáférhetők, hiszen a fel-
színhez közel helyezkednek el. A hegység kőzeteit évszázadok óta hasz-
nálja az ember kezdetben szerszámok készítésére, később építkezésre,
de csak az elmúlt század utolsó évtizedeiben fedezte fel annak jótékony
hatását talajra, állatra, növényre és emberre. Az itt fellelhető nyomelemek
kedvező élettani hatását mi sem bizonyítja jobban mint az a tény, hogy
ez a régió rendkívül jó minőségű bortermő vidék.
Jelenleg 150 féle ásványi anyag kerül felhasználásra. Közülük talán a leg-
ismertebb a zeolitos riolittufa, mely bionyomelemekben gazdag ásvá-
nyokat tartalmazó kőzet. Felhasználási területe rendkívül sokféle, me-
lyekhez 4 zeolitbánya szolgáltatja az alapanyagot. 
A tudományos-ismeretterjesztő előadás keretében földrajzi, geológiai,
gazdasági és egészségügyi szempontból ismerkedhetünk meg tájegysé-
günk országos viszonylatban is egyedülálló gyógyhatású kincsével már-
cius 10-én pénteken 17.30-tól a Rákóczi-vár Lovagtermében, a Ze-
oMineral Products szervezésében, Mátyás Szabolcs előadásában.
A belépés díjtalan, minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

tokaj-HeGyalja ÁsVÁnyi
kincsei az eGészséG

meGőrzése érdekében

nemzeti ünnepünk 
szerencsi programjai

2017. március 14–15.



INGATLANINGATLAN
Szerencsen, csendes környezetben
100 m2 családi ház melléképülettel, ud-
varral, kerttel eladó. Buszmegálló, is-
kola, bolt a közelben. Érd.: 30/970-
9148 (4)
Szerencsen az Ondi úton azonnal be-
költözhető kertes családi ház eladó.
Érd.: 70/459-2158 (4)
Szerencsen 2 szobás társasházi lakás
eladó vagy Szerencsen családi házra
cserélhető. Érd.: 30/273-3406 (4-5)

Szerencs csendes környékén, a belvá-
roshoz közel eladó egy folyamatosan
rendben tartott, felújított 4 szoba +
nappalis családi ház. Érd.: 20/295-8832
(4-9)
Szerencsen teljeskörűen felújított
54m2-es társasházi téglalakás eladó
vagy családi házra cserélhető értéke-
gyeztetéssel. Érd.: 70/667-0000 (4-8)
Tállya község belterületén házhelynek
is alkalmas 7861m2 telek eladó. A telek
teljes hosszában működő gáz és
szennyvíz csatornázás van. Érd.:
20/341-1584 (4-5)

VEGYESVEGYES
Borospince, száraz kb. 60 hl-es Sze-
rencsen a Lajos közben eladó. Érd.:
20/579-4249.
Egy hektár 30 éves fenyőerdő a Hi-
deg völgyön eladó. Érd.: 20/579-4249.
Eladó két magyar tarka előhasú borjú
ellési idejük 2017. február és május. Ár
megegyezés szerint. Érd.: 30/472-0105.
(3-4)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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a szerencsi Hírek
következő száma

2017. március 24-én
jelenik meg.
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– Mivel idegenben eddig minden esetben csak tartalékosan tudtunk ki-
állni, ezért ennek a csapatnak bravúr kellett volna a mérkőzés megnye-
réséhez, de ez elmaradt. A meccs elvesztése ellenére az NB II-ben való
bennmaradásunkhoz várhatóan még szükséges 4-5 pont megszerzése
a hátralévő hat bajnoki mérkőzésen még mindig teljesíthetőnek látszik.

A vereség ellenére nem csak a csapatunk, hanem a mérkőzés legjobbjá-
nak is Korály Tibor bizonyult, mivel mind a négy egyéni mérkőzését meg-
nyerve, kiváló és eredményes játékot nyújtott – tájékoztatta lapunkat
Csorba István edző.

Végeredmény: Balassagyarmati DISZ VSE Gula Vasker.–Szerencs VSE 11-7.
Egyéni eredmények: Korály Tibor (4gy/0v), Stadler Tamás (1gy/3v), Köllő
András (1gy/3v), Csorba István (0gy/4v)
Páros eredmények: Köllő – Stadler (gy), Korály – Csorba (v)

asztalitenisz: a braVúr ezúttal is elmaradt
A férfi másodosztályú asztalitenisz-bajnokság 12. forduló-
jában Balassagyarmatra látogatott a Szerencs VSE csapata
február 19-én.

Az estét Nyiri Tibor az egyesület elnöke nyitotta
meg. Beszédében elhangzott, hogy a sport soha
nem volt ilyen fontos, hiszen segíti a mai fiata-
lokat abban, hogy elérjék céljaikat. – Meg kell
dicsérni azokat az embereket, akik kimagasló
eredményeket értek el. Szerencs Város Sport-
egyesülete ezen ünnepélyes keretek között fe-

jezi ki tiszteletét és nagyrabecsülését az elmúlt
évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó sporto-
lók és edzőik felé, akik sportteljesítményük mel-
lett magatartásukkal is példaként állíthatóak az
SZVSE tagjai és a város ifjúsága elé – fogalma-
zott Nyiri Tibor.
Koncz Ferenc polgármester köszöntőjében el-
mondta, büszkeségre ad okot, hogy egy ilyen
kisvárosnak, mint Szerencs tíz szakosztálya van,
és eredményesen is működik. – Az a dolgunk,
hogy a helyieket felkaroljuk, adjunk nekik lehe-
tőséget és tudjunk örülni egymás sikerének –

hangzott el. Ezt követően került sor az év spor-
tolói díjak átadására.
Birkózás sportágban az év sportolója kitünte-
tést Czipa Dorina és Nagy Kristóf kapta, edzőjük
Illésy László.
Karate sportágban az év sportolója kitüntetést
Visóczki Luca vehette át, edzője Varga Csaba. 
Kézilabda sportágban az év sportolója kitünte-
tést Tamás Korina Viktória kapta, edzője Katona
Krisztina.
Kosárlabda sportágban az év sportolója kitün-
tetést Pisák Erik vehette át, edzője Endrész Ta-
más.
Labdarúgás sportágban az év sportolója kitün-
tetést Haushel Tünde vehette át, edzője Lugo-
si-Stark István, valamint Pelyhe Ádám kapta,
edzője Nagy László.
Sakk sportágban az év sportolója kitüntetést
Varga Sebő kapta, edzője Balogh Imre.
Súlyemelés sportágban az év sportolója kitün-
tetést Vasas Péter vehette át, edzője Fekete Di-
ána.
Úszás sportágban az év sportolója kitüntetést
Váczi Kira Dorina és Farmosi Zsombor vehette
át, felkészítő edzőjük Farmosi István.
Az eseményen fellépett Kovács Kristóf és Vitelki
Luca, valamint a Bolyai János Katolikus Általá-
nos Iskola diákjai adtak műsort. M. B.

Sportbált rendezett a Szerencs Városi
Sportegyesület február 25-én a Turisz-
tikai Központban. Az eseményen átad-
ták az év sportolói kitüntetéseket.

Úszás diákolimpia I. és II. korcsoportos megyei döntőnek adott otthont
február 15-én a Szerencsi Városi Tanuszoda. Az indulók négy versenyszám-
ban mérettették meg magukat. Az országos döntőbe minden versenyszám
első helyezettje jutott tovább. A szerencsi indulók közül II. korcsoportos
Tamás Ákos, illetve az I. korcsoportban rajthoz álló versenytársaitól egy
évvel fiatalabb Gulyás Márton is a kilencedik helyen zárt.
Február 14-én Ózdon rendezték meg III. és IV. korcsoport diákolimpiáját.
Érmet szerzett Váczi Kira, Varga Petra, Gál Olivér és Fige Bálint.
Február 16-án Miskolcon V. és VI. korcsoport diákolimpiáját rendezték meg.
Továbbjutott a Laczkó Balázs, Szemán Gábor, Farmosi Zsombor és Kovács
Kristóf alkotta fiúváltó. Egyéni számban hátúszásban továbbjutott Tamás
Ádám. Országos verseny március 18-19-én Debrecenben lesz.

ÁtadtÁk az éV sPortolói
kitÜntetéseket

úszÁs diÁkolimPia szerencsen



Előző rejtvényünk megfejtése: Itt a farsang áll a bál keringőzik a kanál, csárdást jár a habverő, bokázik a máktörő. Megfejtő: Orgonáné
Meszlényi Ildikó, 3900 Szerencs, Felsőkert utca 15. és Juhász Eszter, 3900 Szerencs, Petrikovics u. 10. szám alatti olvasóink március 14-
ei Ismerős Arcok koncertre. belépőt nyertek, ami átvehető a Turisztikai Központban (Szerencs, Rákóczi út 121.). A fenti rejtvény megfejtését március
17-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 köszöntő első része. 10. Ér-
pataki fele! 11. Névelővel: növényi támasz vékonyabb része (két
szó)! 12. Lantán és urán vegyjele. 14. Folyó Brazíliában. 15. A
köszöntő második része. 17. Település Beninben. 18. Egy-
szerű, köznapi szóhasználat, beszéd. 20. Lakberendezési áru-
házlánc neve. 21. Üzemi bizottság rövidítése. 23. Folyadékok
tisztítására használt lyukacsos eszköz. 25. Mentol fele! 26. Né-
metül; soha. 28. Cinnel bevonó. 30. Szól a harang. 34. Szőlős
település Fejér megyében. 36. …ma: képlékeny massza,
amelyből a gyermekek alakokat mintáznak. 37. Vissza: jövőbeli
elképzelést! 39. Izomban rejlik. 40. Kipling kígyóhőse. 41. Ja-
pánul; ruha, öltözék. 42. Innen szedjük össze a lehullott gyü-
mölcsöket.
FÜGGŐLEGES: 1. Közúti villamosvasút angolul. 2. „A” gyü-
mölcsvelő! 3. -…, -ve. 4. Súlyarány rövidítése. 5. Zambiai, kam-
bodzsai és portugál autók jele. 6. A hahnium és arzén vegyjele.
7. Rizsből, kókusz- és datolyapálma borából készített erős pá-
linka. 8. Férfinév. 9. Anyóka. 10. A köszöntő harmadik, be-
fejező része. 13. Előidéző. 16. Érseki fele! 19. „A” ravaszdi állat!
22. Speciális filter, amelyből aromás ital készíthető. 24. Horus
& …: zenész/együttes. 27. Ipari ragasztóanyag. 29. Ó. K. G. 31.
Férfinév. 32. Kék…: keveset és későn termő, sárgás bogyójú
borszőlőfajta. 33. Földrészünkön 2002-ben több országban be-
vezetett valuta többes számú alakban írva. 35. Németül; senki.
38. Hajófar. 42. A vas vegyjele. 43. Ajka fele!

kos: iii. 21. – iV. 20.
Ma ráveheted magad a rendszeresebb

életvitelre, az egészségesebb táplálkozásra, vagy
egy fegyelmezettebb napirend kialakítására. Ez
a váltás pedig kitartást és erőt kölcsönöz majd
a hosszú távú terveid megvalósításához.

bika: iV. 21. – V. 20.
Izgalmas napoknak nézel elébe. A

sors olyan lehetőséget kínálhat a szá-
modra, amely módot adhat vágyaid teljesítésé-
re, de az is előfordulhat, hogy a megtervezett
programod keresztülhúzza a számításaidat. 

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
A mai napon egy olyan munkát, meg-

bízást, feladatot kaphatsz, amely sokkal
nagyobb szerepet játszik majd az életedben az
elkövetkező időszakban, mint ahogyan azt
most gondolnád. Ezért igyekezz a képességeid
legjavát nyújtani.

rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Vannak olyan helyzetek, amikor azzal

segíthetsz legtöbbet szeretteidnek, ha
engeded őket a saját útjukat járni. Ez nem je-
lenti azt, hogy nincs szükségük rád, csak annyit,
hogy most éppen elég számukra az is, ha a hát-
térből figyeled őket.

oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Konfliktusok várhatóak, igyekezz ol-

dani a feszült helyzeteket. A mai nap folyamán
előtérbe kerülhet a munkád, elképzelhető, hogy
nagyobb felelősséggel, vagy az eddigieknél sok-
kal több feladattal bíznak meg.

szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Megteheted, hogy a sorsot hibázta-

tod, de nem történik veled más, mint
amire éppen szükséged van a fejlődéshez. Te hí-
vod elő az adott eseményeket. Ennek tudatában
légy optimista még a nehéz helyzetekben is.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Ma megtalálod mindenkivel a megfe-

lelő hangnemet. Érzelmeid lecsillapod-
tak, és most már olyan dolgokat is megértesz,
amik korábban nem voltak egyértelműek és vi-
lágosak számodra. Este csodálatos, érzéki ké-
nyeztetésben lehet részed.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
A magánéletedben sok a tisztázatlan

kérdés, és olyan nagy zűrzavar uralkodik
benned, hogy feltétlenül szükséges lenne ren-
det teremteni ebben a témában. A legfonto-
sabb most az, hogy eldöntsd, mit szeretnél tu-
lajdonképpen, és kivel?

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Egy összejövetel nem várt örömöt

okozhat. Jól érzed magad baráti társaságban, a
közeli ismerőseiddel. Bizalmas megbeszélésekre
számíthatsz a mai napon. Ragaszkodj az időbe-
osztásodhoz, ne engedj senkinek beleszólást.

bak: Xii. 22. – i. 20.
A munkahelyeden konfliktusba kerül-

hetsz. Lehetséges, hogy a pozíciódra pá-
lyáznak. Valószínűleg nincs esélyük, de mégis
megviselhet ez a hatalmi harc, mert nem akarsz
tisztességtelen játszmákba belebonyolódni.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Nem kell mindig mindenkit szembe-

sítened a véleményeddel, de azért az is
túlzás, hogy látszólag mindenkit szeretsz és
megértesz, miközben tele vagy szemrehányás-
sal és nehezteléssel. Értsd meg, nem lehet min-
denkinek tetszeni.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
Egy merész partner hozzásegíthet a

nagy haszonhoz. Ahhoz azonban, hogy
sok pénzt keress, most költened is kell, vagyis
ne riadj vissza a kockázattól. Építsd fel pontosan
és részletesen a tervet, amivel elérheted a szak-
mai vágyaidat.

HoroszkóP (február 24. – március 10.)



HIRDETÉS SZERENCSI hírekhírek 19



SZERENCSI hírekhírek HIRDETÉS


