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262 Millió 
forint ivó-

vízfejlesztésre
javában tart az az ivóvíz-
minőség-javító fejlesztés,
mely során 6,5 km hosszan
cserélik ki az elavult az-
beszt csővezetékeket sze-
rencsen. (cikkünk a 3. ol-
dalon olvasható.)

MegeMlékezések
szerencsen

koszorúzásokat és meg-
emlékezéseket tartottak
városszerte az 1848/49-es
forradalom és szabadság-
harc 171. évfordulóján. A
színházteremben pedig
ünnepi műsorral tiszteleg-
tek a márciusi ifjak előtt.
(cikkünk az 5. oldalon)



Az egyesület úgy döntött, hogy az idén egy de-
fibrillátort vásárolnak Szerencs Város Polgár-
mesteri Hivatala számára, lévén itt bonyolódik
az egyik legnagyobb ügyfélforgalom az épület-
ben működő kormányablak kapcsán is.
Konczné Kondás Tünde a bálok főszervezője el-
mondta, hogy a készülék vásárlását és annak
elhelyezését a Las Vegas Szindrómaként köztu-
datba vonult hirtelen szívhalált okozó helyzet
adta. Sajnos a lelki-érzelmi megpróbáltatások-
kal járó tényező egy alkalommal a város hiva-
talában is tragédiát okozott, és hogy hasonló

eset ne fordulhasson elő – úgy vélték, nem árt
egy ilyen készülék elhelyezése, amire számos
példa van az ország településeinek polgármes-
teri hivatalaiban.
A defibrillátor február 28-án érkezett meg a pol-

gármesteri hivatalba, amit Koncz Ferenc ország-
gyűlési képviselő adott át Nyiri Tibor polgár-
mesternek a képviselő-testület jelenlétében. A
készülék helyét figyelemfelkeltő tábla jelzi majd
az épület előterében. SfL

Szerencs farsangi időszakhoz köthető
mulatságai közül a legkiemelkedőbb a
januári, Szerencsi Polgári Együttműkö-
dés Egyesület által szervezett Polgári
Bál, amely mintegy másfél évtizede
fordítja bevételét támogatási, illetve
jótékonysági célokra.

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és Egész-
ségügyi Intézetben március 4-én tartottak ün-
nepséget a magyar ápolók napja alkalmából. Az
eseményt a Zeneiskola növendékeinek műsora
nyitotta meg, majd a város nevében Nyiri Tibor
polgármester mondott köszönetet azért az ál-
dozatos munkáért, melyet az ápolók Szerencsen
végeznek. Ezt követően átadták a Kossuth Zsu-
zsanna emlékérmeket. Ebben az évben Sziko-
ráné Szalánczi Gabriella és Nádasdi Ferencné
kapta meg az elismerést. Szikoráné Szalánczi
Gabriella 29 éve dolgozik a szerencsi egészség-
házban, 2018-tól vezető asszisztens a sebésze-
ten. Nádasdi Ferencné 1993-ban került a sze-
rencsi intézetbe, és közben folyamatosan ké-
pezte magát. Tavaly júliusban OKJ-s ápolói vég-
zettséget szerzett. Jelenleg urológiai asszisz-
tensként tevékenykedik. Az ünnepségen Dr.

Bobkó Géza is elismeréssel szólt az ápolókról.
Elhangzott: az asszisztensek, szakápolók nagy-
ban hozzájárulnak az orvosok munkájához,
megkönnyítik a mindennapi feladatok elvégzé-
sét. A rendezvényen Karasz Gyuláné intézetve-
zető főnővér ismertette, hogy Kossuth Zsuzsan-
na, Kossuth Lajos legfiatalabb húga volt az
1848–49-es szabadságharcban a tábori kórhá-
zak főápolónője. Ő szervezte meg az első kato-

nakórházakat és elsőként hívta fel a figyelmet
a sebesült katonák ápolásának kötelességére.
Önzetlen, önfeláldozó tevékenységéért, már
életében nagy tisztelet övezte. Az intézetvezető
főnővér ezt követően felolvasta Kásler Miklós,
az emberi erőforrások miniszterének levelét,
majd Profáncsik Sándorné a szakdolgozói ka-
mara helyi szervezetének elnöke gratulált a ki-
tüntetetteknek. M. B.
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Két dolgozót jutalmaztak Kossuth Zsu-
zsanna emlékéremmel a Szántó J. End-
re Egyesített Szociális és Egészségügyi
Intézetben. Magyarországon 2014 óta
ünneplik az Ápolók Napját Kossuth
Zsuzsanna, az első magyar főápolónő
születésének évfordulóján, az ápolói
munka elismeréseként.

elisMerés Az ápolóknAk

Balról jobbra: Nyiri Tibor polgármester, Szikoráné Szalánczi Gabriella, Nádasdi Ferencné 
és dr. Bobkó Géza igazgató főorvos

Defibrillátor A polgárMesteri
hivAtAlbAn
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Szerencsen az 1950-es évek óta működik a víz-
ellátó rendszer, így egyes vezetékek még az 50-
es 60-as évekből származnak. Évről-évre gya-
koribbak a csőtörések az elavult azbesztcement
csővezetékeken, így csökkent a vízszolgáltatás
biztonsága. 
A kialakult helyzet részben arra vezethető visz-
sza, hogy a 78 tagot számláló Borsod-Abaúj-
Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati
Társulás beruházásában 2014-2016 között zaj-
lott ivóvízminőség-javító fejlesztés Szerencsen
nagymértékben megváltoztatta a korábbi víz-
áramlási irányokat és a nyomásviszonyokat.
– A Társulás a vízhálózat üzemeltetését végző
Borsodvíz Zrt-vel közös együttműködésben
2017-ben felmérte a legkritikusabb állapotú ivó-
víz vezetékeket, és kijelölésre kerültek azok a
szakaszok, amelyek mielőbbi felújítását el kell
végezni. A Társulás kérelmet nyújtott be a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium Környezeti és Ener-
giahatékonysági Operatív Program Helyettes Ál-
lamtitkársága részére a vízminőség-javító pro-
jekt kapcsán a felmerült ivóvízvezeték rekonst-

rukciós költségének támo-
gatására – mondta Kiss
Attila, a Borsodvíz Zrt.
cégvezetője (fotón-
kon). A főutcán a bíró-
ságtól egészen a cu-

korgyári körforgóig, a
Kossuth utcán, a Sallai ut-

cán, vagy az Árpád hegyi víztározóhoz vezető
szakaszokon már nincsenek csőtörések, mivel
azokat 2015-2016 években már felújították. A
mostani rekonstrukció 262,4 millió forintból va-
lósul meg. A rekonstrukciós munkafolyamatok
már február végén elkezdődtek az Árpád, a Bé-
nyei, a Korvin, Magyar utcákon és a Picemester
közben. Tavasszal és nyáron folytatódnak a
munkák a Rákóczi, a Bekecsi, az Ondi utakon, a
Kassa, a Béke, a Tatai utcákban, valamint az Er-
zsébet téren. Összesen 6,5 km hosszan újul
meg a vízhálózat Szerencsen. 
– A kivitelezés nem nyílt árkos technológiával
történik, hanem kitakarás nélküli technológiát
alkalmaz a vállalkozó. A munkafolyamatok so-
rán csőroppantásos módszert alkalmaznak: a

régi csőbe egy új polietilén csövet húztak bele.
Nagyjából 400 munkagödör várható a város-
ban, ezek az ingatlanok régi rákötési pontjainál
lesznek feltárva – tette hozzá Kiss Attila. 
Tizenhat vezetékszakasz van és egyszerre há-
rom helyszínen dolgoznak majd a szakemberek.
A munkák megkezdésének első fázisa, hogy
ideiglenes, úgynevezett provizor vízvezetéket
fektetnek ki, minden egyes ingatlan vízellátásá-
ra. Ezt a provizor vezetéket a talaj felszínén épí-
tik ki, és ez a vezeték a város gerinchálózatára
kapcsolódva biztosítja az érintett fogyasztók
vízellátását az építési munkák alatt. 
– Mind az Önkormányzati Társulás, mind a Bor-
sodvíz Zrt. részéről számítunk a lakosság ma-
ximális megértésére, együttműködésére, tudva
azt, hogy ha most jól dolgozunk, akkor az egy
olyan vízhálózatot eredményez, amely évtize-
dekig meghibásodás nélkül fogja a lakosság
megelégedését szolgálni – mondta Kiss Attila.

A beruházással kapcsolatban
megkérdeztük Koncz Fe-

renc országgyűlési kép-
viselőt (fotónkon), aki
8 éven át irányította a
Társulást is. – A sze-

rencsieknek több bosz-
szúságot okozott az el-

múlt időszakban a vízminő-
ség javító projektünk. Ez egy nagy munka volt,
majd 80 települést érintett ebben a régióban és
több mint 7 milliárd forint értékben sikerült
megvalósítani ezt a beruházást. Ma már Golop
és Tokaj felől kapjuk a vizet, viszont a szerencsi
vezetékek még a régiek. Ez a jelenlegi beruhá-
zás több mint negyedmilliárd forint értékben azt
eredményezi, hogy a városba érkező egészsé-
ges víz egészséges ivóvízként jut el a fogyasz-
tókhoz is. Sokkal ritkábbak lesznek majd a cső-
törés miatti vízhiányok és azzal járó kellemet-
lenségek. Tudom, hogy az építés során kelle-
metlenségek lehetnek: időnként vízhiány, vagy

egy-egy bekötés után még jelentkezhet zavaros
víz is. De mikor a beruházás végére érünk akkor
azokon a részeken, ahol sikerült a csőcserét el-
végeznünk, egészséges vízhez fognak jutni a
szerencsiek. Természetesen azon dolgozunk,
hogy a teljes hálózatot fel tudjuk újítani 
– mondta az országgyűlési képviselő.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvíz-
kezelési Önkormányzati Társulás beru-
házásában zajlik az az ivóvízminőség ja-
vító fejlesztés, mely során 6,5 km hosz-
szan cserélik ki az elavult azbesztce-
ment csővezetékeket Szerencsen. A re-
konstrukció 262,4 millió forintból valósul
meg a Környezeti és Energiahatékony-
sági Operatív Program támogatásával.

262 Millió forintból újul Meg Az 
ivóvízhálózAt egy szAkAszA szerencsen

báthory györgy
Öröm, hogy jó lesz a víz,

tiszta víz fog folyni a
csapból. A munkálatok
azonban kellemetlen-
séggel járnak. Köztes
megoldásként hoztak

egy csövet, hogy amíg a
fő munkát csinálják, addig

ezen a csövön keresztül vezetik el a vizet a
házakhoz. Bízunk abban, ha ez elkészül, ak-
kor megújul az utca is. Miután a Magyar utca
elég fontos, forgalmas az iskolákhoz, bejárás-
hoz az állomás felől, megérdemelne egy jobb,
szebb kivitelt miután a vizes munkálatok el-
készültek.
halász tiborné

Örülünk ennek az új fejlesz-
tésnek, mert a mi ut-

cánkban rendkívül sok-
szor volt csőtörés, ami
megnehezítette a
munkánkat. Reméljük,

hogy ennek már vége
lesz. Várjuk, hogy ez a beru-

házás is véget érjen, mert megnehezíti a par-
kolásunkat, a közlekedésünket. Nagyon ren-
desek voltak a szakemberek, mert amikor el-
zárták a vizet, előtte mindig szóltak, kaptunk
értesítést, hogy tudjunk előre kivenni vizet.

Mi A véleMénye 
A beruházásról?
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Az ünnepségek sora a Bocskai István Katolikus Gimnázium-
ban vette kezdetét, ahol Jakab Tamás az iskola pedagógusa
tartott rövid gondolatébresztőt, melynek középpontjában
a márciusi ifjak hőstettei álltak. – A márciusi ifjak megmu-
tatták, hogy megfelelő célok megfogalmazásával és példa-
mutató összefogással változtatni lehet a jövőn – hangzott
el. Ezt követően a gimnazisták szavaltak és az énekkar adott
műsort. A múltidézést követően a Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat átadta a Braun Istvánné-díjat, melyet idén Pá-
linkás Petra végzős tanuló kapott meg. Példamutató és ki -
emelkedő munkájáért az emberi erőforrások miniszterének
kézjegyével ellátott kitüntetést vehetett át Pajuf Izabella és
Reményiné Járai Katalin pedagógus.
A megemlékezés Kossuth Lajos mellszobránál folytatódott,
ahol koszorút helyezett el Szerencs Város Önkormányzata,
valamint a Szerencsi Idősek Otthona és a Zempléni Múzeum
képviselői.
Méltóképpen emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és
szabadságarc évfordulójáról Széchenyi István mellszobránál.
Ünnepi műsort adtak a Bolyai János Katolikus Általános Is-
kola tanulói, valamint Szendreiné Tóth Judit pedagógus osz-
totta meg a forradalommal kapcsolatos gondolatait. A ren-
dezvény végén koszorút helyezett el az egykori politikus
szobránál Szerencs Város Önkormányzata, és a Szerencsi
Tankerületi Központ.
A városi megemlékezések Petőfi Sándor emléktáblájánál
folytatódtak. Az eseményen a Szerencsi Szakképzési Cent-
rum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és Szakkö-
zépiskolájának diákjai idézték fel a forradalom eseményeit.
A tiszteletadás zárásaként a diákönkormányzatok képviselői
helyeztek el koszorút Petőfi emléktáblájánál.

A megemlékezések sorába a város óvodásai is bekapcsolódtak, akik színes zászlókat tűztek le a sze-
rencsi Kossuth téren található emléktáblánál és dalokat énekeltek.

Az ondi településrészen is tisztelegtek az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján. A
helyi óvoda épületében megtartott eseményen beszédet mondott Nyiri Tibor polgármester, aki szólt
a család és a nemzeti hovatartozás fontosságáról. – Nekünk mai magyaroknak és az utódainknak
azon kell dolgozni, hogy legyen olyan dolog a világban, a szívünkben és a lelkünk mélyén, ami erőt
ad a mindennapokhoz és ez a család lehet – mondta a városvezető.

A rendezvényen a Szerencsi
Óvoda és Bölcsőde Csillag-
fény, Gyermeksziget cso-
portja, valamint a szerencsi
Napsugár Óvodába járó
gyerekek mutatták be az er-
re az alkalomra készített
zenés-táncos produkció-
ikat. A megemlékezés az
ondi emlékműnél zárult,
ahol Galgóczi Ferencné sza-
valatát hallhatták a megje-
lentek, majd az önkormány-
zat és az intézmények he-
lyeztek el koszorúkat.

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 171.
évfordulója alkalmából tartottak megemlékezé-
seket, koszorúzásokat március 14-én városszerte
a nevelési és oktatási intézmények.

koszorúzások városszerte
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Az eseményen beszédet mondott Nyiri Tibor
polgármester. A városvezető kiemelte, hogy a
magyarság egyik legnagyobb összetartó ereje
március 15-e. – Meg kell emlékezzünk mind-
azokról, akik az elmúlt 171 év alatt tettek vala-
mit az országért. Egy nemzet vagyunk még ak-
kor is, ha nem mindig gondolkodunk egyfor-
mán. Kérjük a Jóistent, segítsen nekünk abban,
hogy minél többen legyünk, akik össze tudnak
fogni. Ez a kis nemzet 1100 éve itt Európa köze-
pén él, virul és jövőképet lát. Kívánom a sze-
rencsieknek, a magyarságnak, hogy a Jóisten
ránk tekintsen, nyújtson felénk védőkart, a bal-
sorsban adjon nekünk erőt, egészséget ahhoz,
hogy a lakóhelyünkért, a gyönyörű szép hazán-
kért mindent meg tudjunk tenni, és továbbra is
itt élhessünk – mondta Nyiri Tibor. Az ünnep-
ségen a Hegyalja Pedagógus Kórus műsorát te-
kinthették meg a résztvevők, majd a rendez-
vény zárásaként a város önkormányzata, intéz-
mények, politikai pártok és civil szervezetek
képviselői koszorút helyeztek el a ’48-as obe-
liszknél.
A városi ünnepség a Rákóczi-vár színháztermé-
ben folytatódott, ahol Kazsik Marianna, a Sze-
rencsi Művelődési Központ és Könyvtár mun-
katársa üdvözölte a megjelenteket, majd né-
hány mondatban felidézte a polgári forradalom
időszakát. Az eseményen Koncz Ferenc ország-
gyűlési képviselő egyfajta rendhagyó történe-
lemóra keretében beszélt a magyarság küzdel-
meiről, harcairól. A képviselő úgy fogalmazott,
hogy bár sokszor el akarták tiporni a magyar-

ságot, de ez a számosságában kicsiny nemzet
mindig felállt, kiállt és harcolt a szabadságáért.
– 1848 sok mindent üzen a mai embernek is.
Részben azt, hogy ha ránk van bízva a saját sor-
sunk, a nehézségeket meg tudjuk oldani józan
ésszel. Emellett megmutattuk, nem csak tár-
gyalni tudunk, hanem verekedni is, ha arra
kényszerítenek minket. Ezek után túléltük Tria-
nont, 1956-ot és a 40 évig tartó kommunizmust
is. Mennyi tragédián ment át ez a nemzet és
adott a világnak tudósokat, különleges hadve-
zéreket és példát mutatott az egész világ szá-
mára – mondta az országgyűlési képviselő. 
– Semmi nem véletlen. A Jóisten döntése alap-
ján itt Európa közepén vertünk gyökeret és véd-
tük hosszú évszázadokon keresztül az európai

kultúrát, a kereszténységet azért, hogy ennek
a feladatunknak a jövőben is eleget tegyünk 
– zárta gondolatait Koncz Ferenc. Ezt követően
ünnepi műsort adtak a Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskola színjátszó körének di-
ákjai, valamint az intézmény énekkara a Zene-
iskola pedagógusaival kiegészülve, melyet a kö-
zönség felállva és vastapssal jutalmazott.

Koszorúzással kezdődött a 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója
alkalmából rendezett megemlékezés március 15-én délelőtt a szerencsi Kossuth
téren.

A MAgyArság pélDát MutAtott
Az egész világnAk
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A Szerencsi Rendőr-
kapitányság tájékoztatása szerint évről évre
csökken a bűnelkövetések száma városunkban.
Annak érdekében, hogy ez a kedvező tendencia
fennmaradjon, nagy hangsúlyt kell fektetni a
megelőzésre. Az ingatlanbetörésekkel kapcso-
latban az volt a tapasztalat, hogy a betörők
megfigyelték a lakástulajdonosok életvitelét és
ez alapján választották ki célpontjaikat. A kö-
zösségi oldalakra posztolt helyadatok nagy se-
gítséget adnak a bűnelkövetőknek, de egy kint

felejtett szeméttároló edény is árulkodó lehet.
A vagyonvédelemben nagyon hasznos lehet a
távfelügyelet és kivonuló szolgálat igénybevé-
tele, amit kamerarendszerrel is kiegészítenek,
illetve az úgynevezett néma riasztók használa-
ta, ami egy sim kártya segítségével üzenetet
küld a lakástulajdonos telefonjára a betörés té-
nyéről, aki egyből intézkedni tud. Az időskorú
személyek sérelmére elkövetett bűncselekmé-
nyek száma Szerencsen hasonlóan alakult, mint
az elmúlt években, őket elsősorban valamilyen

csalás útján próbálják megkárosítani a bűnö-
zők. Ebben a rohanó világban fontos, hogy fi-
gyeljünk egymásra és a környezetünkre, hiszen
ezzel is megelőzhetőek a bűncselekmények. Ha
tehát bármilyen gyanús személyt vagy autót lát-
nak a lakosok, akkor írják fel a rendszámát és
tájékoztassák a hatóságot a 112-es segélyhívó
telefonszámon vagy tárcsázzák a Szerencsi
Rendőrkapitányság ügyeleti telefonszámát a
47/563-340/5920-as mellékét.

V. E. A.

Szerencsen évről évre javul a közbiztonság, és csökken a bűnelkövetések száma. Ehhez nagy segít-
séget nyújt a térfigyelő rendszer megfelelő működése, amit folyamatosan fejlesztenek városunkban.
Emellett a lakosoknak is fontos szerepe van abban, hogy megelőzzék a bajt és elkerüljék, hogy va-
gyon elleni bűncselekmény áldozatává váljanak.

előzzük Meg A bAjt!

Megjavították a röntgengépet a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézetben. Az egészségházban 2011-ben történt egy teljes
rekonstrukció a röntgen és a tüdőgondozó részlegeken, ekkor digitali-
zálták többek között a röntgenkészüléket is. A 8 év alatt rengeteg felvétel
készült, havonta 700-800 beteget is vizsgálnak itt. A röntgenkészülék
nemrég elromlott. Tavaly ősszel az álló részén kellett detektort cserélni,
ebben az évben pedig a fekvő résznél ment tönkre a detektor. A felvé-
telek minősége romlott, szinte értékelhetetlenek voltak. A megjavított
röntgengépet Nyiri Tibor polgármester is megtekintette március 11-én.

A javítás 5,3 millió forintba
került, melyet az önkor-
mányzat támogatásával si-
került fedezni. Dr. Bobkó
Géza igazgató főorvos el-
mondta, hogy nagy nehéz-
séget okozott az, hogy ezt
a szerkezetet úgy cseréljék
ki, hogy ne kelljen felfüg-
geszteni a röntgenszolgál-
tatást. M. B.

MegjAvították
A röntgengépet

A kommunista diktatúrák áldoza-
tainak emléknapja alkalmából
tartottak megemlékezést február
25-én Szerencsen. A reggeli órák-
ban a Bocskai István Katolikus
Gimnázium diákjai és pedagógu-
sai idézték fel a múlt eseményeit.
A tiszteletadás a Rákóczi út és
Posta utca kereszteződésében lé-
vő emléktáblánál folytatódott,
ahol Nyiri Tibor polgármester osz-
totta meg gondolatait. Kiemelte,
Magyarországon 1945-től a rend-
szerváltásig tartott a kommunista diktatúra, amelynek közel 500 ezren
estek áldozatául hazánkban. – Ebben az időszakban a terror bárhol, bár-
kire lecsaphatott és a félelem uralkodott. Ezekre az eseményekre mindig
emlékeznünk kell, hogy újból ne történhessenek meg. Azért kell felidéz-
nünk, hogy méltóak legyünk történelmi nagyjainkhoz és 1956 hőseihez,
akik az életüket adták azért, hogy a magyar nép megmaradjon – fogal-
mazott a városvezető. A megemlékezés zárásaként mécseseket gyújtot-
tak és koszorút helyeztek ez az áldozatok emléktáblájánál. V. E. A.

A koMMunizMus 
álDozAtAirA eMlékeztek 

szerencsen
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Alig két hónapja jelentette be a Nestlé azon vál-
lalását, hogy felgyorsítja a műanyaghulladékok
leküzdésére irányuló intézkedéseit, és máris itt
az új Nesquik, az első újrahasznosítható papír-
csomagolású kakaópor. A szerencsi gyárban ké-
szülő Nesquik All Natural kakaópor új csoma-
golása az egyik első lépése lesz a folyamatnak,
amely a Nestlé termékek műanyag csomagolá-
sát újrahasznosítható papírcsomagolással váltja
fel. – A mai egy nagyon fontos nap mind a

Nestlé, mind a szerencsi gyár életében, mert
végre bemutathatjuk az újrahasznosítható pa-
pírtasakos, csak természetes összetevőket tar-
talmazó Nesquik kakaóport – mondta Hélene
Kovalevsky, a Nestlé szerencsi gyárának igaz-
gatója. Hozzátette: – Nagyon fontosnak tartom,
hogy a műanyaghulladékok leküzdésére tett
vállalásunk pont egy gyerekeknek szánt ter-
mékkel indul, mellyel azt üzenjük nekik, hogy
egy jobb bolygót szeretnénk rájuk hagyni – fo-
galmazott az igazgató. 
A Nesquik All Natural mindössze öt természetes
összetevőt tartalmaz. Az új változatban több a
kakaó, így a jelenlegi Nesquik termékeknél kissé

teltebb az íze. A Nesquik All Natural a klasszikus
Nesquik kakaópornál kevesebb, a finomított
kristálycukor helyett nyers nádcukrot tartalmaz.
A kakaót a Nestlé Kakaóterv (Cocoa Plan) ke-
retében felelős beszerzéssel Nyugat-Afrikából
vásárolják. A Nestlé az új Nesquik kakaóport a
következő hetekben öt európai piacon – Fran-
ciaországban, Németországban, Olaszország-
ban, Portugáliában és Spanyolországban – hoz-
za forgalomba, a papír csomagolású kakaópor
a jelenlegi Nesquik termékek mellett kap helyet
a polcokon. A többi európai országban a közel-
jövőben fog megjelenni a termék.

Forrás: www.nestle.hu

A Nestlé március 4-én bejelentette az
új Nesquik All Natural kakaópor piaci
bevezetését. A csomagolóanyagok új-
rahasznosításával tett vállalásának
megfelelően a szerencsi gyárban ké-
szülő, természetes összetevőket tartal-
mazó termék újrahasznosítható papír-
tasakban lesz kapható.

Szerencs Város Önkormányzatának képviselői a Nestlével közösen megtartott ülésen
már kézbe vehették az új csomagolású terméket.

kAkAópor – újrAhAsznosíthAtó
csoMAgolásbAn

Idén ismét megrendezésre került a Miskolci Kéz-
műves Kupa nemzetközi verseny, ahol a szép-
ségipar minden szakága megmérethette tudá -

sát. A Szerencsi Szakképzési Centrum Mű-
szaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma és
Szakközépiskolája mint minden évben, most
is benevezte tanulóit. Fodor Judit 13/A Mar-
cell vízhullám, Farkas Ágnes és Németh Bar-
bara 14/A Utcai fonás, Pisák Erik 13/A Bor-
bélycsata kategóriában indultak. Sok ver-
senyző vett részt, gyönyörűbbnél gyönyö-
rűbb munkák születtek. A zsűrinek nehéz
dolga volt. A versenyen rengeteg tapaszta-
lattal gazdagodtunk, amit a gyakorlatban al-
kalmazni lehet! A fodrász csapatunk további
felkészülés előtt áll, legközelebb Királyhel-
mecen április 10-én szoríthatunk értük.

kézMűves kupA
A Szerencsi Szakképzési Centrum Mű-
szaki és Szolgáltatási Szakgimnáziuma
és Szakközépiskolája az alábbi cikket
juttatta el szerkesztőségünkhöz:



A diákokat és a megjelent szülő-
ket Gaszperné Tilman Edina igaz-
gató köszöntötte, majd Szentirmai
Endréné angol szakos pedagógus
elmondta, hogy idén március 5-re
esett a nagyböjt kezdetét jelző
húshagyó kedd. Ez az angol nyelv-
területeken is egy szokásos ün-
nep. Az angolszász országokban a
farsangi időszak zárását Pancake
day-nek, vagyis palacsinta-napnak
nevezik, ezért a rendezvény végén
palacsintával kínálták meg a
résztvevő gyerekeket.
A Bolyai iskolában tehát a mate-
matika mellett a nyelvtanulásra is
nagy hangsúlyt fektetnek, egyes osztályokban kiemelt óraszámban ok-
tatják a nyelvi tárgyakat. M. B.
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Angol nyelvi Délután A bolyAibAn
Az angol nyelv népszerűsítése volt a célja a március 5-én
megrendezett délutáni összejövetelnek a Bolyai János Ka-
tolikus Általános Iskolában. A tanulók szüleik és diáktársaik
előtt zenés, verses műsorszámokat adtak elő angol nyelven.

A diákok izgatottan várták a délutánt, ahol megismerkedhettek leendő
pedagógusaikkal. Az eseményen a végzős nyolcadik osztályos tanulók
kötetlen beszélgetés keretében adtak számot tudásukról, mely az álta-
lános tájékozottságra és műveltségre terjedt ki. A rendezvényen Gazdóf
Miklósné igazgatóhelyettes köszöntötte a résztvevőket, majd ismertette
a délután programját. –Ilyenkor sok szempontot figyelembe veszünk.
Szem előtt tartjuk a félévi és a központi eredményüket, de az elbeszél-
getés is egyfajta szempont – mondta Gazdóf Miklósné igazgatóhelyettes.
A kötetlen kommunikáció célja, hogy egyrészt egy személyesebb isme-
retség jöjjön létre a gimnázium és a tanulók között másrészt pedig, hogy

kiszűrjék azokat a diákokat, akik képességben nem felelnek meg a sze-
rencsi középiskola elvárásainak.

F. D.

szóbeli elbeszélgetés A giMnáziuMbAn
Immáron hagyománnyá vált, hogy a felvételi időszak végén
szóbeli elbeszélgetés keretében ismerkednek meg a gimná-
zium pedagógusai a leendő első évfolyamos tanulókkal. Idén
sem volt ez másképp, ugyanis március 4-6. között közel 300
diák érkezett a Bocskai István Katolikus Gimnáziumba.

Pályaorientációs napot tartottak március 5-én a Rákóczi Zsigmond Re-
formátus Általános Iskolában. Az egész napos rendezvényen különböző
szakmákkal ismerkedhettek meg a gyerekek interaktív előadások kere-

tében. Az intézmény minden évben szervez ehhez hasonló tanítás nélküli
munkanapot, hogy segítsék a diákok tudatos pályaválasztását. – Előze-
tesen felkerestünk olyan embereket Szerencsen és környékén, akik vala-
milyen különleges foglalkozást tudnak bemutatni a gyerekeknek – emelte
ki Ráczné Váradi Éva az in-
tézmény igazgatója. A na-
gyobbak a szőlész és bo-
rász szakmát ismerhették
meg részletesebben, vala-
mint az informatika világá-
ba is betekintést nyertek.
Az alsó tagozatosoknak a
rendőrség munkatársai
tartottak bemutatót és egy
régészeti előadáson is bő-
víthették tudásukat a ne-
bulók.                      V. E. A.

pályAorientációs nAp A rákóczibAn
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A Hajnali Néptáncegyüttes jótékonysági gála-
estet szervezett a közelmúltban elhunyt Antal
István művésztanár, Örökös Aranysarkantyús
Táncos emlékére március 2-án a Rákóczi-vár
színháztermében. Az eseményt Ráczné Váradi
Éva a Rákóczi Zsigmond Református Két Taní-
tási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művé-
szeti Iskola igazgatója nyitotta meg, aki kiemel-
te a pedagógusok legfőbb feladata, hogy nyo-
mot hagyjanak a tanítványaikban. Antal István
ilyen ember volt. – István olyan sikeres nyomo-

kat hagyott diákjai-
ban egy-egy kore-
ográfiával, egy ked-
ves mosollyal vagy
épp egy bíztató szó-
val, amit soha nem
fognak kitörölni a
gyerekek a szívük-
ből és az emlékeik-
ből – hangsúlyozta
az intézményvezető.

Hozzátette ezentúl minden
évben szeretnék megren-
dezni az Antal István Jóté-
konysági Gálaestet, amivel
segítségre szoruló szemé-
lyeket támogatnak majd.
Ezt követően felléptek a
Művészeti Iskola néptánco-
sai, zenész növendékei és
tanárai, az oktatási intéz-
mény énekkara és a Hajnali
Néptáncegyüttes. V. E. A.

Nagy volt az érdeklődés az Alzheimer Cafe má-
sodik találkozóján, melyet március 11-én tartot-
tak meg a Sörház étteremben. A Zeneiskola nö-
vendékeinek zongorajátéka után dr. Tarr Tünde
és dr. Kázár Ágnes köszöntötte a megjelente-
ket. A mostani találkozó témája a tanulás sze-
repe volt az Alzheimer-kór prevenciója kapcsán.
Vendégelőadóként vett részt Skorván József a
Logiklub vezetője és Körömi Edit pedagógus. A
találkozót minden hónap második hétfőjén tart-
ják meg 16:30-as kezdettel a szerencsi Sörház
étteremben.

A nemzetközi nőnap alkalmából ünnepelték a hölgyeket március 8-án
Szerencsen. A Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ az
Ondi Idősek Klubjában tartotta közös ünnepségét. Az eseményen Sipos
Attila igazgató üdvözölte a megjelenteket, majd Koncz Ferenc ország-
gyűlési képviselő és Nyiri Tibor polgármester méltatta a hölgyeket. Az
óvodás gyermekek műsora után egy-egy virágot nyújtottak át a jelenlé-
vőknek. Március 8-án a Szerencsi Idősek Otthonába, a Gyémántkapu Idő-
sek Otthonába, és a hozzá tartozó Levendula Házba is ellátogatott Nyiri
Tibor polgármester és dr. Barva Attila, Szerencs város jegyzője. A város-
vezető köszöntötte a hölgyeket, majd az otthonok férfi lakói verses mű-
sorral kedveskedtek a jeles nap alkalmából. Ezt követően a polgármester
minden hölgynek egy-egy virágot nyújtott át és kívánt boldog nőnapot.
A városi nőnapi rendezvényen megtelt a Rákóczi-vár színházterme. 
Az ünnepségen Nyiri Tibor polgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd Koncz Ferenc beszélt a gyengébbik nem megbecsüléséről. Ezt kö- vetően a Napsugár óvoda gyermekei adtak elő zenés-táncos műsort. 

Az est sztárfellépője Mészáros Árpád Zsolt színész-énekes volt. A ren-
dezvény végén a város képviselő-testületének tagjai egy-egy cserepes
virággal kedveskedtek a megjelent hölgyeknek. M. B.

Az AlzheiMer
cAfe MásoDik
tAlálkozójA

A nőket köszöntötték

„kit őriz A szívünk,
neM hAl Meg sohA”



A Budapestről származó Noszek Péter a fővá-
rosban töltötte a gyermekkorát, ott végezte el
az általános iskolát és a gimnáziumot. Mindig
is a nyelvek érdekelték, oroszul, franciául és né-
metül tanult, később angolul, majd a Közgaz-
daságtudományi Egyetemen szerzett közgaz-
dász diplomát.

– Hogy került kapcsolatba a Nestlével?
– Mielőtt Magyarországon megszereztem a
diplomát, kaptam egy ösztöndíjat Svájcban. Az
ottani Neuchâtel Egyetemen csináltam egy
posztgraduális tanfolyamot vállalkozás-fejlesz-
téssel kapcsolatosan. Az egyetem mellett te-
niszleckéket adtam, mint utóbb kiderült, a svájci
Nestlénél dolgozó HR igazgató fiának is, aki be-
vitt engem a nemzetközi központba és munkát
kínáltak, miután befejeztem az egyetemet. Így
kezdtem el dolgozni a svájci Vevey-ben a Nestlé
központjában, 1991 áprilisában. Sok mindent
megmutattak nekem, kifejezetten a pénzügyre
koncentrálva. Ekkor történt, hogy a Nestlé meg-
vette az Intercsokoládé Kft-t Szerencsen és Di-
ósgyőrben. Én még akkor ezt nem tudtam, de
igazából azért vettek föl, hogy majd Szerencsre
küldjenek dolgozni. Így kerültem 1992-ben Sze-
rencsre és nekem kellett bevezetni a különböző
számítástechnikai rendszereket, folyamatokat a
gyárban.

– Milyen emlékei vannak Szerencsről?
– Szuper jó emlékeim vannak, nagyon sok szak-
mai és személyes. A második fiam például akkor
született, amikor itt dolgoztam, a legidősebb
gyermekem pedig itt járt óvodába. Négy évet
töltöttünk Szerencsen 1992-től 1996-ig. Ez egy
eléggé hosszú idő. Szakmailag is kihívás volt,
nem sok embernek adatik meg, hogy a világ
legnagyobb élelmiszeripari cégének a rendsze-
reit bevezetheti Magyarországon. 

– Tartja-e a kapcsolatot az egykori szeren-
csi kollégákkal?
– Igen, a közösségi oldalakon leginkább, de
mostanában – hogy már itthon vagyok – szok-

tunk találkozni, szinte havonta jövök Szerencsre.
Sok minden történt az utóbbi időben. A Szeren-
csi védjegy átadása kapcsán két miniszter is
meglátogatott minket. Ezek azért olyan dolgok,
amiért az ember szívesen jön, és természetesen
kötnek ide emlékek. Amikor Bekecs elé érek,
akkor azért mindig megdobban a szívem. Lá-
tom a változást, fejlődést. A város tisztább, sok-
kal több virág van. Gyakorlatilag nincsenek föl-
dutak. Amikor itt laktunk, nagyon sok földút
volt. Akkor még nem épült meg az uszoda, va-
lamint a wellnessház sem és csak egy nagy bolt
működött: a Szerencse Áruház. Ehhez képest
most legalább öt-hat különböző helyen lehet
vásárolni. 

– Miért szeret a Nestlénél dolgozni?
– Nagyon hasonló a cég értékrendje ahhoz,
amit én képviselek. Mondhatni úgy is, hogy ez
egy konzervatív svájci cég, de azért nagyon erő-
sen nemzetközi. Sokszínű, sokrétű és megadja
a lehetőséget az embereknek a fejlődésre. Az
én példám azt hiszem elég jó erre. Gyakorlatilag
mindent, amit tudok a Nestlének köszönhetem.
Az egyetemen, vagy az iskolában kap az ember

egy általános műveltséget, de amit én szakma-
ilag tanultam, azt a Nestlétől sikerült megsze-
reznem. Megadták nekem a lehetőséget, hogy
a világ több országában dolgozhattam külön-
böző pozíciókban. 

– Mi inspirálja?
– Jó egy ilyen cégnél dolgozni, ahol sok embert
megismerhetek és látom a fejlődésüket. Szere-
tem az élelmiszeripart, hiszen azért mindenki
szeret enni. Látom azt, hogyan halad a Nestlé.
Nemcsak az üzleti eredményekben, persze az is
nagyon fontos, de azt is, hogy milyen módon
vállaljuk a társadalmi felelősséget, hogyan pró-
bálunk előrejutni. Mi vagyunk a világon a leg-
nagyobb élelmiszeripari cég, tehát van felelős-
ségünk, sok mindenben kell példát mutatnunk.
Csökkentjük a termékeink cukor- és sótartal-
mát, a transzzsírokat, de azért arra is figyelni
kell, hogy a fogyasztók nem feltétlenül szeretik
az új ízeket. A Nestlé bevállalta, hogy 2025-ig
az összes csomagolóanyaga újra feldolgozható,
vagy újrafelhasználható lesz. Az a Nesquik ka-
kaó, amit Szerencsen gyártunk a világon első-
ként került papírcsomagolásba.

Noszek Péter 2018 januárjától tölti be
az ügyvezetői pozíciót a Nestlé Hungá-
ria Kft. élén. A cég alkalmazásában ko-
rábban Svájcban, Angliában, Új-Zélan-
don, Ausztráliában és a Fülöp-szigete-
ken dolgozott, de a kilencvenes évek
elején Szerencsen is tevékenykedett.
Vele beszélgettem.
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„AMit szAkMAilAg tAnultAM, 
Azt A nestlétől sikerült 

MegszerezneM”



– A gyermekek egészségére is odafigyel-
nek a Gyere programban.
– Igen, én azt gondolom, hogy ez is nagyon fon-
tos. A felnőttekkel nehezebb kezdeni, a gyere-
kek sokkal nyitottabbak. A WHO adatai szerint
Európában a magyar emberek a legelhízottab-
bak, a világon pedig a 4. helyen állunk. Ezen
próbálunk segíteni. A Gyere program is ilyen, hi-
szen különböző szervezetekkel, például a Ma-
gyar Dietetikusok Országos Szövetségével dol-
gozunk együtt azért, hogy jobb, egészségesebb,
kiegyensúlyozottabb táplálkozásra neveljük a
magyarokat.

– Ön szerint milyen egy jó vezető?
– Szerintem a legfontosabb az, hogyan bánik
az emberekkel. Próbálja átadni azt a tudást, ami
van neki. Nagyjából kétfelé lehet osztani: van
olyan vezető, aki a félelemre épít, és van, aki a
meggyőzésre. Én az utóbbihoz tartozom. Azt
gondolom, hogy mindenkiben megvan a lehe-
tőség, hogy fejlődjön és akár abba a székbe is
ülhessen, ahol én vagyok. De ezt csak úgy lehet
elérni, ha tanul és segítenek neki a tanulásban.
Van, akinek ez könnyebben megy, van akinek
nehezebben. Szerencsére nagyon sok tehetsé-
ges ember dolgozik nálunk. Azt hiszem, hogy
még utánam is sok magyar ül majd ebben a
székben. Külföldön is egyre több honfitársam
van, akik meghatározó pozíciókban dolgoznak
a Nestlénél. A másik, ami lényeges: az eredmé-
nyorientáltság. Az anyacégünk elvárásainak
meg kell felelnünk, mert hogyha ezt meg tudjuk
csinálni, akkor több fejlődésre van lehetőségünk
Magyarországon is. Nem véletlen, hogy többet
exportálunk, mint amennyit importálunk. A bü-
ki gyárunk beszállítói 80 százalékban magya-
rok. Ez szintén nagyon fontos, mert a magyar
gazdaságnak, az országnak segítünk. 2400 em-
bernek adunk munkát. Igyekszünk abba az
irányba menni, hogy a társadalom fejlődését is
segítsük és egy fenntartható gazdaságot épít-
sünk, emellett a bolygónkat is megtartsuk.

Ahogy a mondás tartja: „A földet nem apáink-
tól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk köl-
csön.”

– Mit tanácsol a fiataloknak?
– Legyenek nyitottak, leginkább a tanulásra.
Próbálják optimistán szemlélni a világot, mert
mindig jobb lesz és legyenek türelmesek, mert
a mai generációban sokszor látom, hogy nin-
csen elég türelmük kivárni a dolgokat. Az is na-
gyon fontos, hogy nem mindig felfelé van az
irány. Az én karrierem során is nagyon sokszor
mozogtam jobbra vagy balra, de nem felfelé és
ez engem sosem izgatott. Szerintem nem az
számít, hogy mi van ráírva az ember névjegy-
kártyájára, hanem, hogy érdekes-e a munkája
vagy sem.

– Van valami, amit a mai tudásával más-
képpen csinálna?
– Két dolog. Az egyik, amikor 1991-ben a Nest-
léhez kerültem, abbahagytam az aktív sporto-

lást és ez egy nagy hiba volt. Nem híztam meg,
de nem lett volna szabad abbahagyni. 1997-ben
újrakezdtem a sportot, hiszen az ember egész-
ségéhez hozzátartozik az aktív élet is, nem csak
a jó táplálkozás. A másik pedig, hogy egy kicsit
jobban odafigyelhettem volna a kiegyensúlyo-
zott életre. Túl sokat dolgoztam és keveset
aludtam. Most már alszom 8 órát, de hosszú
éveken keresztül mindig azt gondoltam, hogy
ez csak egy fölösleges pazarlása az életnek. Na-
gyon fontos, hogy az ember kipihent legyen és
teljes egyensúlyban éljen. A jó munka mellett a
család, az aktív kikapcsolódás és a pihenés is
lényeges.

– Van-e hobbija?
– Szabadidőmben leginkább futok. Van egy új
sport Magyarországon, úgy hívják, hogy padel,
ami a tenisz és a squash keveréke. Egy barátom
hozta be Magyarországra, azt is játszom. Ezen
kívül nagyon szeretek olvasni a mechanikus
svájci órákról, kedvelem az órákat. Utazni is
szoktunk sokfelé a családdal.

– Mit szeretne még elérni az életében? 
– A Nestlével jó eredményeket elérni Magyar-
országon és a cég hírnevét öregbíteni. Szeret-
ném azt, hogy az emberek igazából megértsék,
mi is a küldetésünk. Magyarországot továbbra
is úgy tartsuk fent a Nestlé térképén, hogy ez
egy fontos ország. 2020-ra szeretnék 150 milli-
árd forintos árbevételt elérni, ami ahhoz képest,
amikor ide jöttem egy 26 százalékos növekedés
lenne. Ez nem egy kis dolog, de mindenképpen
bennünk van és meg van rá a lehetőség. Legin-
kább azt szeretném ezen kívül, és ez igazából a
legfontosabb, hogy a családom egészséges le-
gyen, minél többet láthassuk a három fiúnkat,
akik távol élnek tőlünk és továbbra is szép csa-
ládi életet élhessünk. 

M. B.
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A Szerencsi védjegy átadásán a Rákóczi-várban



SzerencSi PolgármeSteri Hivatal
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 565-200. A hivatal ügyfél-
fogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig. Fogadóórák: Nyiri Tibor polgármester: minden szerdán
14 órától, előzetes időpont-egyeztetéssel: Tel.: (47) 565-202. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik hétfőjén 14 órától. Dr.
Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8–12 óráig.

B-a-z megyei KormányHivatal 
SzerencSi JáráSi Hivatal

Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561. Nyitvatartás: hétfő:
7–17 óráig, kedd: 8–14 óráig, szerda: 8–17 óráig, csütörtök: 8–18 óráig,
péntek: 8–14 óráig.

SzerencSi JáráSi Hivatal, KormányaBlaK
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. Tel.: (47) 795-248, (47) 795-246, (47)
795-240 (porta). Ügyfélfogadási idő: hétfő: 7–17 óráig, kedd: 8–14 órá-
ig, szerda: 8–17 óráig, csütörtök: 8–18 óráig, péntek: 8–14 óráig.

SzerencSi JáráSi Hivatal éS gyámHivatal
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: (47) 777-561, (47) 777-562, (70)
436-1999. Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16
óráig, péntek: 8–12 óráig.

SzerencSi JáráSi FöldHivatal
Cím: 3900 Szerencs, Kossuth tér 8. Tel.: (47) 561-172, (47) 362-817. Ügyfél-
fogadási rend: hétfő: 8–11.30 óráig és 13–15 óráig, kedd: 8–11.30 óráig,
szerda: 8–11.30 óráig és 13–15 óráig, csütörtök: 8–11.30 óráig.

ÜgyeleteS gyógySzertáraK
Március 18-24.: Centrum Gyógyszertár, március 25-31.: Oroszlán Pati-
ka, április 1-7.: Alba Gyógyszertár.

SzerencSi HíreK 
Ügyeleti teleFonSzáma:

(20) 340-6089

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

hírekhírek KÖZÉRDEKŰ – HIRDETÉS12 SZERENCSI

A B.-A.-Z. Megyei Kormány-
hivatal Szerencsi Járási Hiva-
tal Foglalkoztatási Osztályán
nyilvántartott állásajánlatok
alapján, Szerencsen targon-
cavezetőt, villanyszerelőt,
elektronikai műszerészt, ba-
romfigondozót, erőgépveze-
tőt, nehézgép-kezelőt, bur-
kolót, ácsot, betonacél szere-
lőt, lakatost, vízvezeték-sze-

relőt, tehergépkocsi-vezetőt, nehézgép-kezelőt, segédmunkást, hegesz-
tőt, fémipari műszakvezetőt, péket, bolti eladót, takarítót, bolti hentest,
hentest, mészárost, csontozót, terápiás munkatársat, szociális gondozót,
kisegítőt, takarítónőt, recepcióst, konyhai kisegítőt, autószerelőt, fel-
szolgálót keresnek. Tiszalúcon villanyszerelőt, fodrászt, kozmetikust,
nyomdászt, gépkezelőt, karbantartót, Taktaharkányban tehergépkocsi-
vezetőt (C+E, GKI, nemzetközi) alkalmaznának. Bekecsen raktári rakodó,
szerkezetlakatos, Tállyán szobalány, takarító, Abaújszántón hentes, hús-
feldolgozó munkakörben van lehetőség elhelyezkedni. Mádon villany-
szerelőt, tehergépkocsi-vezetőt (C+E kat. GKI), borászt, betanított mun-
kást (szivattyúkezelő), Hernádcécén sertésgondozót, sertéstelepi szak-
irányítót keresnek. Siófokon strandbüfébe eladót (végzettség nélkül is),
változó foglalkoztatási hely szerint kőművest, festőt és mázolót, gipsz-
karton-szerelőt alkalmaznának. Telefon: 47/361-909.

MEGHÍVÓ
Szerencs Város Önkormányzata

II. Rákóczi Ferenc 
születésének évfordulója 

és a 2019-es Rákóczi-emlékév
alkalmából 

megemlékezést és koszorúzást rendez
2019. március 27-én, szerdán 10 órától

a Rákóczi-szobornál
(Rákóczi út-Darvas László utca kereszteződése)

Megemlékező gondolatok:
Nyiri Tibor polgármester

Közreműködik:
Bolyai János Katolikus Általános Iskola

állásAjánlAt AnyAkönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Földi Zoltán – Plávenszki Rita, Gergely Ist-
ván – Bendik Anita, Gulyás István – Botos Magdolna.
Születtek: Polonkai Zétény, Papp Dorina, Bodnár Lilla, Lemák Milán,
Bihari Anna Sára, Szegedi Léna Emese.
Elhunytak: Kiss László János, Réti Istvánné, Nagy Barnabásné, Dorkó
Jánosné, Stempely József, Nagy Gáborné, Boros Andrásné, Sági Sán-
dorné, Tóth Sándorné, Horváth Sándor, Pataky István János, Juhász Já-
nosné, Csehi Gusztáv, Kiss Géza, Bakos Attila, Kertész István, Szabó
Benjáminné, Jóczi Erzsébet, Illés Bertalan, Fehér Barnabás, Morvai Sán-
dorné, Szakács Andrásné, Bálint János, Ronyecz Károlyné.



A kövirózsa a varjúhájfé-
lék családjába tartozó
örökzöld pozsgás nö-
vény, melynek a leveleit

használják fel gyógyászati
célokra. Fontos alkotóele-

me a kiskertek sziklakertjei-
nek, de napos sziklákon, tetőcsere-

peken, falakon is megtalálható. A népi gyógyá-
szatban az egyik legrégebben használt, elsőse-
gélynyújtásra alkalmas növényünk, melyet
gyakran neveznek még fülfűnek, kőrózsának és
mennydörgőfűnek is. A növény fontossága igen
régre tehető, mert a IX. században Nagy Károly
utasítására minden háztetőre kövirózsát kellett
ültetni, hogy megvédje az ott lakókat a villám-
lástól és a boszorkányságtól. A gyógyászatban
a kövirózsa leveléből kipréselt nedvet alkalmaz-
hatjuk külsőleg égési sebek, vágások, rovarcsí-

pések, horzsolások és gyulladások kezelésére.
Ezek a gyógyító hatások a növény a hűsítő
nyálkájának köszönhetőek. Alkalmas még a
présnedv száj-, arc- és középfülüregi gyulladá-
sok enyhítésére. A népi gyógyászatban innen
ered a fülfű elnevezés. Ezeken a tulajdonságo-
kon felül a levélből készített forrázat alkalmas
a torokgyulladás, a légcsőhurut és különböző
szájpenészek ellen. A leveleket salátákhoz is le-

het adni, valamint bőrtápláló fürdőt készíthe-
tünk belőle. Gyógyhatásai mellett a szépség-
ápolásban is fontos szerepet tölt be. A nedvét
fel lehet használni a májfoltok és a bőrelszíne-
ződések eltüntetésére. Napégés ellen is nagyon
hatásos még az aloe verával is fel tudja venni a
versenyt, csak ki kell préselni a virág leveleit és
össze kell keverni 1 evőkanál olívaolajjal.

Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: A tüdőfű teáját meghűléses eredetű légúti betegségek
enyhítésére használják, köhögéscsillapító és köptető hatású. A beküldők közül Hustya
Attiláné, 3900 Szerencs, Határőr út 6. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt
(Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szer-
kesztőségünkben. Új kérdésünk: A IX. században miért kellett a háztetőre kövirózsát ül-
tetni? Megfejtéseiket március 29-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy
adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

A hét gyógynövénye: A kövirózsA
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A legfontosabb táplálkozási alapelv, hogy kerülni kell a szélsőségeket, le-
gyen szó adagokról, vagy egy-egy tápanyagforrás teljes étrendi kiiktatá-
sáról. A szakemberek a legveszélyesebbnek az ún. „divatdiétákat” vagy
„csodafogyókúrákat” tartják, mert megfelelő arányokban mindegyik táp-
anyagforrásra szüksége van az egészséges szervezetnek, így a zsiradé-
kokra és minimális konyhasóra is. Fontos, hogy ezek kis mennyiségben
ugyan, de naponta szerepeljenek az étrendünkben. 
A zsír a szervezet legjobban raktározható “tartalék tápanyaga”. Szüksé-
ges a benne oldódó vitaminok (A, D, E, K) hasznosulásához, a nemi hor-
monok képződéséhez, ezért elengedhetetlenek a gyermekeknél, kama-
szoknál a megfelelő ütemű növekedéshez és fejlődéshez.
A konyhasó a vérnyomás, vízháztartás és a savbázis folyamatok egyen-
súlyban tartásához járul hozzá, valamint az idegek, izmok zavartalan mű-
ködéséhez és a gyomorsavképződéshez.

Kérdés az, hogy mennyit 
fogyasszunk belőlük?

Az egészséges felnőtteknek szóló táp-
lálkozási ajánlások azt mondják, hogy
a napi elfogyasztott energia legfeljebb
30%-a származzon zsírból, ez kb. napi
6-8 dkg zsír fogyasztását jelenti. Sajnos
azonban a hazai fogyasztási szokások
ezt jóval meghaladják (36-38%), ami
hosszú távon magában hordozza az el-
hízást és az ebből fakadó betegségek
kockázatát. 

Az állati zsiradékokhoz a vaj, sertés- és baromfizsírok tartoznak. Ezeknek
is helye van az étkezésben, túlzott fogyasztásuk viszont nem ajánlott.
A növényi zsiradékok között a margarinon kívül a finomított, finomí-
tatlan és extra szűz olajokat érdemes számba venni, és átgondolni, hogy
mikor, mihez, melyiket használjuk. A finomított változatok szinte min-
denhez jók, sütéshez, főzéshez egyaránt. A finomítatlan változatokat
egy kíméletesebb gyártási technológiával állítják elő, hogy a bennük
lévő értékes összetevők ne sérüljenek. Főként pároláshoz és pácoláshoz
ajánlják őket, míg az extra szűz változatokat hidegen fogyasztva például
salátákhoz. 
Sóból elég lenne napi maximum egy kávéskanálnyit fogyasztani. Ennek
nagy részét a feldolgozott élelmiszerek tartalmazzák, ezért ha az étele-
inket nem sóznánk meg, akkor is hozzájutnánk a megfelelő nátrium-
mennyiséghez. A túl sós étkezés ugyanis a magas vérnyomás, a szív- és
érrendszeri betegségek, vesebetegségek kockázatát hordozza magában.
A kenyérfélék, a sajtok, a juhtúró, a felvágottak eleve tartalmaznak kony-
hasót, hogy jobban elálljanak. Értelemszerűen sok a só pl. a chipsekben,
a mogyoróban, a ropiban.

Tippek
– Ha magunk készítjük el friss alapanyagokból az ételeinket, a zsír- és

sóbevitelünket is jobban kézben tudjuk tartani.
– Vásárláskor nézzük meg az egyes élelmiszerek zsírtartalmát, és válasz-

szuk a zsírszegényebbet. 
– Fogjuk vissza a vajas, tejszínes sütemények, zsírdús sajtok, felvágottak,

kolbászok, szalámik, kekszek, majonéz fogyasztását.
– A bő zsírban való sütés és a rántott ételek készítése helyett inkább

grillezzünk, pároljunk vagy süssünk sütőzacskóban. 
– Rántott ételeket ne együnk többször heti egy-két alkalomnál. 
– Salátákhoz hidegen sajtolt olajakat használjunk. Próbáljunk ki többfélét,

az extra szűz olíván kívül szőlőmagolajat, dióolajat, tökmagolajat. Eze-
ket azonban soha ne melegítsük, mert hő hatására zsírsavaik és aro-
májuk is tönkremegy. 

– A só vonatkozásában is nézzük meg a termékek címkéjét, a készételt
pedig ne sózzuk meg addig, amíg meg nem kóstoltuk.

Mennyi legyen Az étrenDünkben
A zsír, Az olAj és A só?

Az utolsó félévéhez érkezett Szerencsen a Magyar Dieteti-
kusok Országos Szövetségének GYERE® Programja. Az ed-
dig tanultak átismétlése mellett a védőnők újból felmérik
azoknak a 6-12 éves gyermekeknek a tápláltsági állapotát,
akik részt vettek a programban, és akiknek a szülei aláírták
a beleegyező nyilatkozatot. A soron következő téma a zsí-
rokkal, olajokkal és a sóbevitellel foglalkozik.
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Szerencs Város Önkormányzata megemléke-
zést tartott március 11-én a Szerencsi Cukor-
gyár bezárásának tizenegyedik évfordulóján
a Cukorgyári Emlékparkban. A Mátra Cukor
Zrt. német tulajdonosa ugyanis 2008. márci-
us 10-én jelentette be, hogy megszünteti a
szerencsi cukorgyártást, ami nagy törést je-
lentett a városnak. Az eseményen Nyiri Tibor
polgármester osztotta meg gondolatait. Ki-
emelte, hogy az emlékezés mellett fontos,
hogy a jövőt építsük: – Az elmúlt 11 évben
azon dolgoztunk, hogy azt a veszteséget,
amit a szerencsi üzem bezárása jelentett,
enyhíteni tudjuk. Az önkormányzat közel
húsz EU-s pályázatot nyert el, amiből kettő
az egykori cukorgyári területek ipari fejlesz-
tését teszi lehetővé mintegy 1,5 milliárd forint
értékben. Olyan infrastruktúrát építenek itt 

a közeljövőben, ami vonzóvá teszi Szerencset a vállalkozók számára 
– hangsúlyozta a városvezető. Ezt követően műsort adott a Szerencsi
Férfikar, majd a megemlékezés koszorúzással zárult. V. E. A.

több Mint egy évtizeDe zárt be 
A szerencsi cukorgyár

Szerencsen és Ondon március 9-én és 10-én került sor az ebek veszettség
elleni oltására és chipezésére. Dr. Boros László jogosult állatorvos és a
Városgazda Non-Profit Kft. munkatársai több helyszínen várták a kutya-
tartókat, ahol elvégezték az oltásokat és ha kellett chipet is behelyeztek
a kutyákba. Összesen 748 kutyát oltottak be és féreghajtó tablettát is
kaptak az ebek. A hatóságok az állat tartási helyén ellenőrizhetik az oltási
könyvet és azt, hogy van-e chip a kutyában.
Április 14-én tartanak majd pótoltást azoknak, akik az eboltásra nem
tudták elvinni a kedvencüket, és a korábban megszokott módon a há -
zaknál is beoltathatják a kutyákat március 24-én reggel 8-tól 17 óráig ki-
szállási díj ellenében. M. B.

veszettség elleni eboltás volt                              
szerencsen

A hagyományoknak
megfelelően idén is
megrendezték a tűz-
oltóbált március 16-
án, melynek helyszí-

ne a Bocskai István Ka-
tolikus Gimnázium volt. 

A rendezvényen Nyiri Tibor polgármester kö-
szöntötte a megjelenteket, majd beszédet
mondott Dócs Róbert, a Miskolci Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség vezetője (fotónkon). A
teltházas eseményen fellépett a Jolly és Suzy al-
kotta mulatós együttes, valamint a helyi tűzol-
tókból összeállt Fireman Dance Machine elne-
vezésű formáció is megcsillogtatta énekes tu-
dását.

F. D.

báloztAk A tűzoltók



INGATLANINGATLAN
Szerencs csendes környékén, a
belvároshoz közel, eladó egy folya-
matosan rendben tartott, felújított
4 szoba+ nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832. (5)
Prügy, Bartók út 10. sz. alatti csa-
ládi ház, sok jószágtartásra alkal-
mas melléképülettel eladó. Érdek-
lődni a helyszínen. (5,6)

MUNKAMUNKA
Nyertes Eu-s pályázatok TOP, KÖ-
FOP, IKOP, MAHOP, GINOP pénzügyi
elszámolását, projektmenedzsmen-
tet vállalok. Kapcsolat: palya -
zat.sze rencs@gmail.com. (5,6)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A szerencsi hírek
következő száma
2019. április 5-én

jelenik meg.
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Az elmúlt évek jégesői száz számra tették tönkre Megyaszón, Beke-
csen és Szerencsen élők lakóépületeinek tetőborítását. Célszerű a bajt
megelőzni, főleg a sérülékeny palával fedett tetők esetében.
Akiknek lehetősége van a pala-tetőfedések cseréjére, megelőzhetik
a problémát.
Egyre közkedveltebb választás tetőfelújításnál a különböző típusú és
formátumú cserepes lemezek, vagy trapéz lemezek. Ezekhez a ter-
mékekhez gyorsan és kiváló minőségben lehet hozzájutni. Igényeknek
megfelelően 10-15-30, de akár 50 év garanciás termékek is megtalál-
hatóak.
Felületük bevonata ellenálló, jégverésnél nem válik le a festék. A te-
tőlemezek tömege 4-5 kg/m2, töredéke a cserép és beton alapanyagú
fedéseknek, gyorsan szerelhető! Rögzítése fa- és fémszerkezethez is
megoldott, megfelelő csavarok megválasztásával. Kérhetőek a leme-
zek páralecsapódást megakadályozó filc bevonattal is, ami olyan he-
lyeken előnyös ahol a tetőfólia beépítése problémás lehet, pl.: fém-
szerkezet. A megrendeléseket egy hét alatt méretre gyártja és
juttatja el megbízható és pontos beszállítónk, a Blachdom Plus
tetőlemezgyártó, melyeket 100 m2 felett önrakodós autóval díjmen-
tesen szállítunk megrendelőinknek. 100 m2 alatt akár pár m2 lemezre
is veszünk fel megrendelést!
A tetők méretezésében, felmérésében díjmentesen tudunk se-
gíteni Ügyfeleinknek.

Egyre kedveltebbek az egy vagy kétoldalas famintás, vagy kőmintás
lemezek, melyeket kerítések készítéséhez használnak egyre többen.
A megrendelőink rendeléseiket leadhatják telefonon, online, vagy sze-
mélyesen Szerencsen.
Reméljük a jégverés elkerüli a környékünket, de ha mégis megtörténik
a baj, itt szeretnénk néhány tanácsot adni a kárrendezéshez.
Pontosítsa a biztosítójával hogy jégkárra vonatkozóan biztosított e?
A biztosítók kártérítési ajánlatát nem kötelező elfogadni!!!
Előtte kérjen a kivitelezésre, javításra hivatalos árajánlatot, melyből
kiderül, milyen költségekre számíthat. Ezt kell összevetni a biztosító
ajánlatával!
Azok az ügyfelek, akik hozzánk fordultak a jégverés után és megfo-
gadták tanácsainkat, több esetben a biztosító 3-4-szeresét is kifizet-
ték az elsőnek megajánlott kártérítési összeghez képest .
A Szerencsi Hírek olvasóinak kedvezményes bónuszt kínálunk,
melyet az éven korlátozások nélkül vehetnek igénybe, vagy ajándé-
kozhatnak el ismerőseinek, akár távolabbi településekre is.
Forduljon hozzánk bizalommal!

Bori Tető Kft Szerencs
Ügyfélszolgálat : 06202356505
Webáruház: boritetolemezek.hu

jégkár – tetőfelújítás
– tetőleMezek – kárrenDezés
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A Keleti Harcosok East Fighters SE együttesét
fogadták a Szerencs VSE kézilabdázói március
5-én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban. A mos-
tani találkozó alkalmával egy tavaly októberben
elmaradt mérkőzést pótoltak a csapatok. A sze-
rencsi lányok jól kezdték a meccset, már az ele-
jén átvették a vezetést és sorra születtek a ta-
lálatok. Az első félidő után 19-5-ös hazai veze-
tésnél mentek pihenőre a játékosok. A második
játékrészben továbbra is lendületes maradt a
játék, a vendégek nem tudták tartani a tempót
a szerencsiekkel. Katona Krisztina edző büszke

a csapatra, bár azt
mondja, van még hova
fejlődni. – Nem az ered-
mény, hanem a játé-
kunk az, amiben várom,
hogy sokkal jobbak le-
gyünk – mondta. Vég-
eredmény: Keleti Har-
cosok East Fighters SE
– Szerencs VSE: 12-38. 

M. B.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei I. osztályú fel-
nőtt labdarúgó bajnokság 17. fordulójában Bo-
gács csapatát fogadták az SZVSE focistái már-
cius 2-án a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen.
A mérkőzés 33. percében a hazaiak megszerez-
ték a vezetést Gombos Ádám találatával, azon-
ban az előny nem tartott sokáig, ugyanis a bo-
gácsiak a 40. percben kiegyenlítettek. Az első
félidőben az eredmény nem változott, így 1-1-
es állásnál mentek pihenőre a játékosok. A má-
sodik játékrészben is folytatódott a kiélezett
párharc, amiből a Bogács gárdája jött ki győz-
tesen, hiszen a 83. percben sikerült átvennie a

vezetést, amit nem is
engedett ki a kezéből.
Végeredmény: Sze-
rencs VSE- Bogács
Thermálfürdő: 1-2. Csa-
patunk jelenleg a ta-
bella 14. helyén áll. Az
SZVSE U19-es csapata,
Bogács U19-es együt-
tesét fogadta, akikkel
szemben 1-3 arányú
vereséget szenvedett.

V. E. A.

győztek A szerencsi kézisek

vereséggel kezDőDött A tAvAszi szezon 

Március 8-án ismét a Keleti Harcosok East Figh-
ters SE csapata ellen játszottak hazai pályán
Szerencs Város Sportegyesületének kézilabdá-
zói. A szerencsiek már a mérkőzés elején ma-
gabiztosan kezdtek és hamar több gólos előny-
re tettek szert. A második játékrészben tovább
folytatódott a szerencsiek diadalmenete még
31-szer találtak az ellenfél kapujába. Végered-
mény: Szerencs VSE - Keleti Harcosok East Figh-
ters SE: 50-3. A következő hazai mérkőzés már-
cius 22-én lesz a Kulcsár Anita Sportcsarnok-
ban, ahol az Albrecht-Miskolc RKSE csapatával
mérik össze erejüket a kézisek.



VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés első ré-
sze. 12. Brazília második legnagyobb városa. 13. Doktor
rövidítése. 14. A kálium és kén vegyjele. 15. A kálisó
képlete. 16. Pára! 18. Te; latinul. 19. Sátoraljaúj…: város
megyénkben. 20. Zamatos. 22. Kerület rövidítése. 23.
…, békesség!: köszöntés a református egyházban. 25.
Évszak. 26. -…, -én. 27. A görög ábécé 17. betűje. 28.
Űrállomás volt. 29. Skandináv nyelv. 31. Teljesen lapos,
nem görbült felület. 32. Ülő bútor. 34. Minden, egész,
összes; franciául. 36. Antik római pénz. 37. -…, -ve. 38.
Atlasz fele! 39. … Pacino: amerikai színész. 41. Metsz,
gravíroz. 42. Szaporítómag. 
FÜGGŐLEGES: 1. Eger fele! 2. Kis kecske. 3. Gyors szé-
lei nélkül! 4. Páratlan kedv! 5. Az Európai Gazdasági
Közösség angol nevének rövidítése. 6. Lemezlovas. 7.
Villanófénylámpa. 8. Létező; latinul. 9. Szintén ne. 10.
Diadal, eredmény. 11. A cirkónium és klór vegyjele. 16.
A fősor második, befejező része. 17. Bizakodik, re-
ménykedik. 18. Telesport rövidítése. 19. A mai Svájc te-
rületén élt kelta nép tagja. 20. … al-Ahrá: az iszlám
világ egyik fontos ünnepe. 21. Eleredt az eső. 22. Befe-
jezett. 24. Sakkfigura. 26. Félig ádáz! 30. Egyszerű gép.
32. Kétes! 33. Nagy múltú budapesti labdarúgó csapat.
35. Falu Horvátországban Lika-Zengg megyében. 36.
Vissza: egyetemi díszterem! 37. Illemhely. 39. Félig ak-

názó! 40. A juh hímje. 41. Világifjúsági és diáktalálkozó rövidítése. 43. Ősei szélei! 44. Készpénz rövidítése. 45. Rügy fele!

keresztrejtvény

Előző rejtvényünk megfejtése: Hóvirágom tavaszol Szívem zenét zakatol. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Havriló Jánosné,
3900 Szerencs, Határ út 1. A fenti rejtvény megfejtését március 29-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a
Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.

kos: iii. 21. – iv. 20.
A hónap csodálatos tavaszi belépőt ígér

mind a párban élőknek, mind az egyedülállók-
nak. Nagyon figyeljen az egészségére! A Mars
kedvezőtlen állása miatt ugyanis hamarabb el-
kaphat egy fertőzést, mint gondolná.

bika: iv. 21. – v. 20.
Sajnos most nehezére esik, hogy kitar-
tóan dolgozzon, emiatt néhány tervével

kudarcot vallhat. A Merkúr felerősíti önben az
intuíciót, és ez most egy igazi kincs lesz az ön
számára.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Számítson arra, hogy munkájának a
március hónap végén nem lesz annyi

eredménye, mint amennyit várt tőle. Kétszeres
erőfeszítést kívánnak öntől a feladatok. Ha te-
heti, vegyen ki pár nap szabadságot és utazzon
el! 

rák: vi. 22. – vii. 22.
Tegye kellemessé ezt az időszakot, és
foglalkozzon többet önmagával, igye-

kezzen elég időt szánni a feltöltődésre, regene-
rálódásra. Mozogjon, sportoljon minél többet!
Sok energiára lesz ugyanis szüksége az év to-
vábbi részében.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Koncentráljon arra, hogy minél jobban

érezze magát! A párkapcsolat területén kelle-
mes változások várhatóak, ha egyedülálló,
megismerkedhet valakivel. Most legyen a mun-
kájában nagyon alapos!

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Önnek most pontosabban és gondosab-
ban kell végeznie a munkáját, és ne ke-

serítse el az esetleges kudarc. A szerelmi élete
sem ígér kiemelkedően pozitív eseményeket.
Sportoljon minél többet, ez javít a közérzetén.

Mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Ön kedvező helyzetben van, hiszen már-
cius hónap vége és április hónap eleje

sok örömöt, boldogságot jelez a magánéleté-
ben. A munkájában több zavar támad, ezt mu-
száj lenne rendbe tenni. Precízebbnek kell lennie
a szokásosnál.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
A március hónap végén és április hónap
elején több bolygó is arra figyelmezteti,

hogy figyeljen jobban az egészségére. Fogyasz-
szon minél több gyógyteát, ásványvizet! Ügyel-
jen az étkezésére. A friss levegő önnek is na-
gyon hasznos ebben az időszakban.

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Hivatásbeli ügyei akadályoztatva lesz-

nek. Sajnos az egészségére sincs jó hatással ez
a bolygóállás. Vigyázzon jobban anyagi javaira,
és igyekezzék beosztani azt. Érzelmi oldalról
azonban ez a hónap pozitívan záródik.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Sok jóra ne számítson március hónap-
ban. A fontos tervek, projektek, dolgok

közül, amit csak lehet, halasszon minél később-
re. A szerelmet márciusban nem fogja tudni el-
kerülni!

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Tekintsen vissza a múlt évre, és foglal-
kozzon azzal, hogy mennyi mindent si-

került már elérnie. A Mars figyelmezteti arra,
hogy március hónap végén és április hónap ele-
jén vigyázzon jobban az egészségére, és pihen-
jen minél többet.

halak: ii. 20. – iii. 20.
Ebben a hónapban összeszorított fogak-
kal kell előre lépni. Ne most kezdjen bele

új hobbikba, hiszen minden erejére szüksége
lesz a napi feladatok elvégzéséhez. Önnek na-
gyon jó az intuíciója, de legyen nagyon meg-
fontolt a döntéseiben.

horoszkóp (március 22. – április 5.)
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