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500 millió
közlekedéS-
feJleSztéSRe

egy sikeres pályázatnak kö-
szönhetően több útszaka-
szon új kerékpárutak épül-
nek Szerencsen a közeljö-
vőben. ezáltal egy össze-
függő kerékpáros hálózat
alakul ki. (Cikkünk a 3. o.)

A VÁROS
NAPJA

A város napján idén is ün-
nepélyes keretek között
tüntették ki azokat, akik
hozzájárultak Szerencs fej-
lődéséhez és közösségé-
nek építéséhez. (Cikkünk a
4-5. oldalon)

Áldott húsvéti ünnepeket kívánok
Szerencs és Ond valamennyi

lakójának!

Nyiri Tibor
Szerencs polgármestere



A szerencsi Alzheimer Cafe soron következő találkozójára április 8-án ke-
rült sor a Sörház Étteremben. Az eseményen Dr. Kiss Bertalan, háziorvos,
belgyógyász tartott előadást, Az Alzheimer kór és rokon állapotok okai
címmel. Az Alzheimer Cafe egy olyan kezdeményezés mely során a de-
menciával élőknek és gondozóiknak nyújtanak segítséget kötetlen be-
szélgetésekkel és szakmai előadásokkal. V. E. A.
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AlzheimeR CAfe 
iSmét SzeReNCSeN

A 40 éve érettségizett négy osztály tagjai találkoztak április 6-án a Bocs-
kai István Katolikus Gimnáziumban. Az osztályok között szoros volt a
kapcsolat, épp ezért vetődött fel az évfolyam-találkozó ötlete. Az egykori
gimnazisták az intézmény aulájában gyülekeztek, majd megemlékeztek
az elhunyt diáktársakról, végül osztályfőnöki óra keretében nosztalgiáz-
tak és mindenki beszámolt az élete alakulásáról. M. B.

40 éV utÁN
ÚJRA eGyÜtt

Nagy eseményre készültek a szerencsi I. számú Általános Iskola 1969-
ben végzett, VIII. B. osztályának tanulói április 6-án szombaton: ötven
éves osztálytalálkozóra. A volt diákok Szerencsről, Ondról és az ország
minden tájáról érkeztek: Szentgotthárdtól kezdve Budapestről, Halászte-
lekről, Márkóról, Debrecenből, Tiszaújvárosból. Összesen 22 fő vett részt
az ünnepélyes osztályfőnöki órán, mely névsorolvasással kezdődött. Saj-
nos a nagy létszámú, 39 fős osztályból tízen már nem mondhattak igent,
amikor a nevük elhangzott. Rájuk, egykori osztályfőnökükre, Bánhegyi
Gyula bácsira, valamint az elhunyt tanárokra gyertyagyújtással emlékez-
tek. Ötven év eseményeit nem könnyű elmondani. Hol elérzékenyülve,
hol vidáman emlékezve hallgatták egymás élettörténeteit az elmúlt fél
évszázadról. A csoportképek elkészülte után a beszélgetés fehér asztal
mellett folytatódott késő délutánig. Piriczné Sima Judit

50 éVeS OSztÁly-
tAlÁlkOzó
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Szerencs Város Önkormányzata pályázatot
nyert a „Fenntartható települési közlekedésfej-
lesztés, kerékpárút bővítés és korszerűsítés, ke-
rékpárforgalmi létesítmény kijelölése, útvonal
kialakítása, a kerékpáros közlekedés feltételei-
nek közlekedésbiztonságának javítása célú fej-
lesztés Szerencs városában” címmel.
A Széchenyi 2020 program keretében megvaló-
suló pályázat fő célja, hogy az épülő kerékpá-
rutak a meglévő útvonalakhoz csatlakozva ösz-
szefüggő kerékpáros hálózatot alkossanak, to-
vábbá megteremtse a fenntartható közlekedés
feltételeit, melyek hozzájárulnak az éghajlatvál-
tozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás
csökkentéséhez, az élhető városi és települési
környezet kialakulásához – olvasható a pályá-
zatban.

Az 500 millió forintos fejlesztés
tervezett elemei

Ondi út melletti kerékpárút: a Magyar utca –
Malom utca útvonal kerékpáros kijelölését köti
össze az Ondi út melletti kerékpárút a meglévő,
Ond felé haladó kerékpárúttal. Az Ondi út jobb
oldalán, egyoldali, kétirányú kerékpárút létesül.
A városközpontot Szerencs-Ond településrész-

szel összekötő kerékpáros hálózati elem követ-
kező szakasza az Ondi út belterületi szakaszán
a Magyar utcai csatlakozástól a Veres Péter ut-
ca csatlakozásáig a főpályától elválasztottan új
kerékpárút épül meg.
Kerékpárút a 37. sz. főút jobb oldalán: a Rákóczi
út – 37. sz. főút csomópontjától indul, csatla-
kozva a Rákóczi úton lévő kerékpárúthoz. A
nyomvonal keresztezi a Szerencs patakot, me-
lyen kerékpáros híd létesítése szükségessé vá-
lik. A patak keresztezése, és a jobb oldalon csat-
lakozó utak keresztezése után éri el a nyomvo-
nal az Ipari park csatlakozását, mely a tervezési
szakasz vége. Az új kerékpárút a 37. sz. főút és
a Rákóczi út kereszteződésétől kiindulva az Ipari
park utolsó bekötő útjáig, Szerencs közigazga-
tási határáig tart. A 37. sz. főút mellett, lakott
területen kívül elhelyezkedő Szerencsi Ipari Park
(Keleti Ipartelep) a főút 2010-ben megvalósított
állami beruházásban megvalósított átépítését
követően csak gépjárművel közelíthető meg,
gyalogos és kerékpáros elérésére csak-szabály-
talanul, a főpályán lehetséges.
A Szerencs Ipari Park területén jelenleg közel 22
kis- és közepes vállalkozás működik. A nagy hi-
vatásforgalommal rendelkező iparterülethez a
kerékpáros és gyalogos közlekedést biztosító
kerékpárút kiépítése forgalombiztonsági szem-
pontból kiemelt fontosságú. Az új korszerű ke-
rékpárút a munkahelyek könnyebb, biztonságo-
sabb megközelítését teszi lehetővé. 
A kerékpárutak kiépítése a városban nagy-
számban jelenlévő kerékpárosok közlekedés-
biztonságát szolgálják, mellyel csökken a kerék-
páros balesetek száma.
A tervezett kerékpáros nyomvonal teljes hossza
2.852 méter.

A projekt megvalósítása során olyan tevékeny-
ségeket is megvalósít Szerencs Város Önkor-
mányzata (kerékpáros közlekedést népszerűsí-
tő, közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló
kampányok, előadások, kiadványok), melyek a
legveszélyeztetettebb közlekedők, úgymint a
gyalogosok, kerékpárosok, de mindenekelőtt a
gyerekek, idősek és fogyatékkal élők közleke-
désbiztonságának a javítását szolgálja.

Korábban már beszámoltunk arról,
hogy a sikeres pályázatoknak köszön-
hetően turisztikai fejlesztések, épüle-
tek energetikai korszerűsítései, iparte-
rület fejlesztés, valamint környezettu-
datos és gazdaságélénkítő újítások va-
lósulnak meg településünkön.

500 millió fORiNt 
közlekedéSfeJleSztéSRe



Ezt követően az ünnepség a Rákóczi-vár szín-
háztermében folytatódott. Az eseményen dr.
Gál András emlékezett meg Bocskai Istvánról
és az 1605-ös fejedelemválasztó szerencsi or-
szággyűlésről. Elhangzott, arra a napra emléke-
zünk, amikor Szerencset tekintették az ország
fővárosának, hiszen itt gyűltek össze a nemes
rendek, hogy a sorsfordító órákban megvitas-
sák a nemzet dolgát. – E nap kiemelkedő ese-
ménye volt, hogy az országgyűlés Magyaror-
szág fejedelmévé választotta Bocskai Istvánt. 
A fejedelem a harcmezők mellett a diplomáciai
ütközeteit is eredményesen zárta le, és belpoli-
tikájában is maradandót alkotott. Sikerrel integ-
rálta a társadalomba a korábban fékezhetetlen
rettegett hajdúkat. Méltán lehetünk büszkék
Bocskai Istvánra, aki katonái élén vérét adta az
országért. Nekünk becsületes munkával kell
hozzájárulnunk nemzetünk megélhetéséhez és
saját boldogulásunkhoz – mondta. Ezt követő-
en műsort adtak a gimnázium tanulói, majd a
képviselő-testület tartott ünnepi ülést. Nyiri Ti-
bor polgármester beszédében Bocskai István
tetteit méltatta, mint mondta: a fejedelem
nemcsak harcokat tudott vívni, hanem békét is
teremtett. Hozzátette, hogy a város napján
megerősítjük magunkat magyarságtudatunk-
ban is. Az eseményen Koncz Ferenc országgyű-
lési képviselő bejelentette, hogy a Kormányzat
elfogadta a 37-es számú főút kétszer kétsávo-
sítását Szerencsig, mely három esztendőn belül
meg fog valósulni. 
A hagyományokhoz híven az ünnepi testületi
ülésen átadták a városi kitüntetéseket azoknak,
akik az elmúlt években hozzájárultak a telepü-
lés gazdasági, társadalmi és szellemi életének

fejlődéséhez, közösségének építéséhez. Sze-
rencs Város Díszpolgára címet kapott Koncz
Ferenc országgyűlési képviselő, a város társa-
dalmi, gazdasági, kulturális fejlődése, hagyomá-
nyai megőrzése érdekében végzett több évti-
zedes kiemelkedő munkájáért. Koncz Ferenc a
szerencsi Rákóczi Zsigmond Általános Iskola
matematika-fizika szakos tanára volt. 1990-től
bekapcsolódott a helyi közéletbe: 1990-től ön-
kormányzati képviselő, s közben 2001-2002 kö-
zött alpolgármester is. 2010-2014 között a város
polgármestere, s folytatólagosan 2014-2018 kö-
zött újra polgármester. 2016-ban megkapta „Az
Év Polgármestere” kitüntető címet. A Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás elnöke 8 éven át.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Térségi Ivóvízminő-
ség-javító Önkormányzati Társulás elnöke 8
évig. Több cikluson át a B.-A.-Z. Megyei Önkor-
mányzat tagja, 2006-2010 között a közgyűlés
alelnöke. 1998-2002 között, majd 2004-2006
között listás országgyűlési képviselő a FIDESZ
színeiben, majd 2010-2014 között a megyei 11.
oevk. egyéni országgyűlési képviselője. 2018 év-
ben a megyei 6 választókerületben újra egyéni
országgyűlési mandátumot szerzett. Az Orszá-
gos Csokoládé Fesztivál ötletgazdája, szervező-
je. Közéleti tevékenységében mindig Zemplén,
Tokaj-Hegyalja és Szerencs városának elkötele-
zett szolgája. Nevéhez számtalan nagyberuhá-
zás kötődik Zemplénben és Szerencsen is.

A városnapi ünnepi programsorozat koszorúzással vette kezdetét április 12-én délelőtt Bocskai István
mellszobránál. A fejedelem emléktáblájánál a szerencsi és a megyei önkormányzat képviselői helyezték
el a tisztelet virágait.

SzeReNCS VÁROS NAPJÁt
ÜNNePelték
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Pro urbe Szerencs kitüntetést vehetett át dr.
Sütő Szilveszter a város közéletében és az
egészségügy területén végzett kiemelkedő
szakmai teljesítményéért. Dr. Sütő Szilveszter
évek óta háziorvosként tevékenykedik Szerencs
városában. Munkáját mindig nagy felelősséggel,
odaadással, szívvel-lélekkel végzi. Gyógyító
munkájában felhasználja a legújabb ismerete-
ket, a szaklapok által nyújtott és javasolt újdon-
ságokat. Közéleti tevékenysége is elismert.
Több éve a háziorvosokat és az egészségügyi
dolgozókat összefogva a város főorvosaként
végzi lelkiismeretes munkáját. Évente egy alka-
lommal összehívja a szerencsi egészségügyi
dolgozókat, és értékeli munkájukat. Több ciklu-
son keresztül önkormányzati képviselőként
szolgálatot lát el a lakosság érdekében. Az ő
hathatós közreműködésével utak, járdák épül-
tek az általa képviselt körzetben. Két éve a Be-
teg Gyermekekért Alapítvány elnökeként lelki-
ismeretes missziós munkát végez. Rendszere-
sen jótékonykodik, intézmények, iskolai közös-
ségek, alapítványok munkáját segíti pénzado-
mánnyal. 
Szerencs Város Közszolgálatáért kitüntetést ve-
hetett át Szabó Tibor Szerencs városában a
közművelődés területén kifejtett kiemelkedő,
önkéntes, társadalmi tevékenységéért. Szabó
Tibor több évtizede tagja a Szerencsi Cukorgyá-
ri, majd a Szerencsi Férfi Kórusnak. 1990-től a
kórus elnöke. Az ebből adódó teendőket nagy
szorgalommal, sikeresen látta el. Szervezte a kó-
rus hangversenyeit, előadásokon történő sze-
repléseit, a hazai és külföldi fellépések vala-
mennyi feladatát. A kórusban igyekezett a kö-
zösségi szellemet kialakítani, erősíteni, melynek
eredményeként egy összetartó baráti társaság
alakult ki. 
A város önkormányzata Szerencs Város Köz-
szolgálatáért kitüntetést adományozott Gaál
Mihálynak, a település közéletében a közszol-
gáltatás területén elért kimagasló, önkéntes
társadalmi tevékenységéért. Gaál Mihály aktív,
közéleti ember, aki évtizedeken keresztül kivet-
te, kiveszi részét Szerencs város közösségi mun-
kájából. Összefogja a helyi borászokat, rendez-
vényeket szervez, nevéhez kötődik a hagyomá-
nyos évente megrendezésre kerülő Pálinka és
Bormustra a városnapi programok keretében. 
A Hegyközségben véleményt formáló alelnök-
ként segíti a szervezet munkáját. Saját erőből
támogatja az útjavításokat, seregélyriasztók be-
szerzését. Anyagilag és erkölcsileg segíti a köz-
oktatási intézmények munkáját. Aktív résztve-
vője és támogatója a Földrajzi Tudományos
Konferenciának, támogatja a Hegyaljai Alkotók
Társulásának munkáját, részt vállal az antológi-
ák kiadásában, szponzorálásában, évtizedek
óta támogatója az SZVSE működésének. Támo-
gatója az Árpád-hegyen a fenyőültetésnek, az
erdélyi magyarok segítésének, a Munkás Szent
József templom építésének. Munkája túlmutat

a város határain, hiszen rendszeresen segíti a
környező települések közösségi életét is, támo-
gatja a miskolci Egy Esély Civil Szervezetet, va-
lamint a Megyei Kórház Gyermek Egészségügyi
Központban lélegeztető gép vásárlását.
Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete a helyi kitüntetésekről és elismerő cí-
mekről szóló rendeletében „Szerencs Város Kö-
zösségéért Polgármesteri Elismerő Oklevél” ala-
pításáról döntött. A kitüntetés annak a sze-
mélynek állít emléket, aki kie-
melkedő munkájával hozzájá-
rult a város gazdasági, tudo-
mányos, kulturális, sport, vagy
művészeti életének értékeinek
gyarapításához, közreműkö-
dött ezen értékek megőrzésé-
ben, vagy aki tevékenysége,
emberi magatartása miatt erre
méltó.
Az oklevelet Nyiri Tibor polgár-
mester ebben az évben a tra-
gikus hirtelenséggel elhunyt
Komlósi Lajos labdarúgó já-
tékvezetőnek adományozta.
Komlósi Lajos több, mint 30
évig volt játékvezető, és min-
dig Szerencset képviselte a já-
tékvezetők között. Több, mint
10 alkalommal választották
meg az adott osztály legjobb
játékvezetőjének, és ezzel Sze-
rencs hírnevét is öregbítette.
Szívesen foglalkozott a fiata-
lokkal, a sport szeretetére ne-
velte őket. Társadalmi munká-
ban sok mérkőzést vezetett a
felnőtt és ifjúsági csoportok-
ban. Komlósi Lajos tragikus ha-
lála megrázta a sportbaráto-

kat, az emlékére szervezett jótékonysági tornán
sokan tiszteletüket tették, és emlékeztek meg
közösen sporttársukról. Az elismerő oklevelet
lánya vette át. Ebben az évben a Hermann Lajos
Kamarai Díj Szerencs elismerést a Tamás és
Társa Bt. érdemelte ki.
Április 21-én a vasárnapi istentisztelet részeként
1605-ös országgyűlés emléktáblájánál koszorút
helyeztek el a református templomban.

M. B.
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Balról: Komlósi Olívia (Komlósi Lajos lánya), Tamás Tibor, dr. Sütő Szilveszter, Koncz Ferenc, Nagy
Józsefné (Szabó Tibor hozzátartozója), Gaál Mihály



A Szerencsi Városgazda Non-Profit Kft. az el-
múlt időszakban kezdte meg a tavaszi tevé-
kenységét, melynek során felmérték a városban
az elöregedett, korhadt fákat, melyek veszélyt
jelenthetnek a lakosságra, hiszen szeles időjárás
esetén akár tragédiát is okozhatnak. – A szo-
kásos tavaszi munkálataink során szembesül-
tünk azzal, hogy az ESZEI területén, a Laktanya
úton és az Ondi úton több sérült fa is van. Fel-
kértünk egy szakértőt, aki sajnos beigazolta a
félelmeinket. Körülbelül 4-5 fa volt, ami ment-

hetetlen, ezért kivágásra
kerülnek – adott tájé-

koztatást Tóth István
a Szerencsi Városgaz-
da Non-Profit Kft.
ügyvezető igazgatója

(fotónkon). Hozzátette,
a kivágott fákat folyamato-

san pótolják, több mint 100 facsemetét ültetnek
ki a következő hetekben a parkokba illetve a
37-es főút mentén. A levágott gallyakat is hasz-
nosítja a kft, ugyanis azt ledarálják, kiszárítják
és fűtőanyagot állítanak elő belőle, amivel a te-
lephelyen lévő két, 500 négyzetméteres nö-
vényház fűtését tudják biztosítani. Hamarosan
a virágok kiültetése is elkezdődik városszerte,
jelenleg a növénytermesztés folyamata zajlik.
Közel százezer tő egynyári és balkon növénnyel
fogják díszíteni Szerencs köztereit, mintegy

12500 négyzetméteres területen. Az
elmúlt évekhez hasonlóan a zöldség-
termesztésre is hangsúlyt fektetnek a
cég emberei, hiszen a Tesco áruház
mögött lévő 8 hektáros szántóföldet
is beültették. Itt kukoricát, burgonyát,
vöröshagymát, babot és borsót is ter-
mesztenek, melyeket a nyár során
fognak leszedni.                        V. E. A.

hírekhírek AKTUÁLIS6 SZERENCSI

A jó idő beköszöntével megkezdődtek
a tavaszi munkálatok Szerencsen. A
Városgazda Non-Profit Kft. munkatár-
sai elkezdték a kiszáradt, veszélyes fák
kivágását, de emellett a virágosítás fo-
lyamata is tart. Május elejéig több ezer
tő egynyári és balkon növény kerül
majd kiültetésre a városban.

2016-ban az Aranka-tetőn mandula- és diófákat
ültettek ki. Három évvel később már közel más-
fél méteresre nőttek a facsemeték és most ta-
vasszal virágba borultak.

ViRÁGzik Az ARANkA-tető

tAVASzi muNkÁlAtOk A VÁROSbAN
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Kocsis Sándor római katolikus 
plébános

Feltámadott!
Időközönként az a benyomásom, hogy túl sokat
aggódunk és elégedetlenkedünk, mi több, ezek-

nek az érzéseknek hangot is adunk panaszkodá-
sunkkal. Nem ritkán én magam is.

Egyszóval pesszimista módon sötétnek – sőt időközönként reménytelen-
nek – látjuk a világot és benne magunkat. Valóban volt egy rövid időszak,
amikor a világ sötétségbe borult. Márk evangéliumában ezt olvassuk: „Hat
óra tájban az egész földre sötétség borult, egészen kilenc óráig” Úgy tűnik
a Mennyei Atya megengedte, hogy miközben az emberré lett Fiúisten hal-
doklik, a világ is megtapasztalja a sötétséget. A kilencedik órában (ami
délután három órát jelent) azonban a sötétség elmúlt. Harmadnap hajna-
lára pedig végleg elmúlt, mert Jézus feltámadt! Örökre! Jézus a húsvétban
meghív bennünket arra, hogy örüljünk és hálát adjunk, hiszen Ő lett az
ura ennek a világnak. Jézus kezében tart mindent: a mi életünket és jö-
vőnket is. A feltámadás nem jelenti persze azt, hogy többé nincsenek ne-
hézségek, keresztek, vagy akár tragédiák életünkben. De azt jelenti, hogy
nem kell annyira nagy jelentőséget tulajdonítanunk a rossz dolgoknak, hi-
szen megváltottak vagyunk. Tapasztalhatjuk szeretetét, irgalmát és bíz-
hatunk abban, hogy a feltámadásba vezet mindnyájunkat. Hiszem, hogy
ez a mély hit a kulcsa annak, hogy az üldözött és életveszélynek kitett
keresztény testvéreink tudják Istent dicsőíteni, alleluját énekelni, és bol-
dognak lenni... Szeretnék tanulni tőlük. Az én gondjaim és fájdalmaim ki-
csinységnek tűnnek csupán. Profitáljunk hát ebből a húsvéti ünnepből és
tanuljunk meg hinni, bízni és örülni Krisztus Urunkban, aki győzött és ma
is diadalmaskodik! „Ne féljetek, örüljetek: Jézus győzelmesen feltá-
madt!”Örömteli és búmentes húsvétot kívánok mindenkinek!

Csejoszki Szabolcs görögkatolikus
parókus

Az üres sír…
„Testileg elszunnyadván mint halott, / Urunk és
Királyunk / Harmadnap föltámadtál, / Ádámot ki-

hozván a romlásból, /  megtörted a halált.”
Legnagyobb ellenségünk a halál. Semmiféle módon

nem győzhetjük le, senki és semmi nem kerülheti el a vele való találko-
zást. Ellenségünk azért is mert félelembe és bizonytalanságba taszít, de
azért is mert az emberiség a bűn által magának köszönheti a megsem-

misüléstől való szorongást. Egyszer valamilyen érthetetlen okból az em-
ber hátat fordított a szeretet Istenének, a gonosz oldalra állt és a bűn
következményeként eltávolodott Teremtőjétől és találkozott a halállal. A
bűnnel való találkozás ma is mindannyiunk életének szomorú része, ami-
kor a szeretet helyett a kísértőre hallgatva bűnt követek el ezzel ellent-
mondok Istennek és embernek is. A halál és a bűn egy tőről fakad. Bű-
neim sorozata holttá tehet és a körülöttem levőket is megsemmisítheti.
Ki szabadíthat meg minket tehát legősibb, lényünk legmélyét érintő fé-
lelmünktől? Szent Pál apostol szavai szerint: „A kereszt által lett az egész
világ öröme.” Jézus szeretetből értünk vállalt keresztáldozata nemcsak
a haláltól, hanem annak okozójától a bűntől is megment minket. Azáltal
győzhet az élet a sír felett, hogy Krisztus Urunk a kereszten magára vette
a halál fájdalmát és a bűn rideg magányát, és Isteni hatalmával legyőzte
azt. Legnagyobb örömünk az Élet. A húsvét központi üzenete, hogy a sír
fogságába zárt ember az üres sír látványával találkozik. Ettől kezdve
mindazok akik Krisztusban hunytak el, Krisztusban támadnak fel. Átfor-
dult az élet. A halál többé nem félelmetes szakadék, hanem Krisztussal
együtt átmenet a halálból az életbe, az örök életbe. Az élet pedig nem
halál felé való vándorlás, hanem az örök élet kezdete. A húsvét öröme
formáljon mindnyájunkat derűssé és reményteljessé. 
„Föltámadt Krisztus halottaiból, /  és elsőszülött lett a halottak közül. /
Övé a dicsőség és a hatalom / mindörökkön örökké. Amen.”

Balázs Pál református lelkipásztor
Békesség néktek!
Így köszöntötte a feltámadt Jézus Krisztus a
csüggedt és szomorú tanítványokat. Húsvét ün-
nepén így száll felénk is ez a Jézusi köszöntés:

Békesség néktek! 
Nagy szükségünk van rá és semmi sem hiányzik job-

ban, mint a békesség. Hiába lenne több mindenünk, csak marakodnánk
rajta, és hiába lenne, akár hosszabb életünk, mert csak gyűlölettel tölte-
nénk meg azt, ha nem lenne békességünk. Nem csak általánosan a vi-
lágnak, hanem nekem is, neked is kell a békesség. 
Az angyalok éneke a betlehemi mezőkön így szólalt meg: „…békesség
a földön…”.
A missziói parancsban a tanítványok felé hangzott, hogy ha betérnek
egy hajlékba az ott lakókat így köszöntsék: „Békesség e háznak!”
Búcsúzásakor Jézus azt mondta az övéinek: „…az én békességemet
adom néktek…”. Mi reformátusok ezzel az apostoli köszöntéssel kezdjük

istentiszteleteinket: „Kegyelem néktek és békesség Isten-
től…”. 
De igazán akkor telt meg ez a szó élettel, amikor feltámadá-
sakor Jézus Krisztus hirdette. Akkor lett valósággá, amikor ő
maga jelent meg a félő, aggodalmaskodó, békesség híjával
lévő emberek között. Fontos megragadnunk ezt, hogy a Fel-
támadott békességet hoz az emberi szívekbe, otthonokba és
környezetükbe.
Aztán azt is fontos megragadnunk, hogy az a békesség, amit
Jézus teremt meg bennünk az nem elmúló, hanem maradandó.
Jellemző ránk, hogy nem vagyunk elég kitartóak bizonyos dol-
gokban. Még a nyugalmunk és türelmünk is véges. Vagy éppen
olyan dolgokban vagyunk állhatatosak, ragaszkodóak, melyek
nem szolgálják a békességet. Az erőnk is elfogy előbb-utóbb.
Jézus békessége viszont maradandó, merjük hát rábízni ma-
gunkat. Ez a békességes élet nem tesz kárt egyéni életekben,
közösségekben sem környezetében, hanem építi, megerősíti és
megtartja azt. Békesség néktek! Áldott húsvétot kívánok mind-
nyájuknak!

hÚSVéti GONdOlAtOk



Szerencs Város Önkormányzata minden évben elismerésben részesíti
azokat a tanulókat és felkészítő tanáraikat, akik kiváló tanulmányi és
sporteredményeket értek el az elmúlt évben. A város napjához kapcso-
lódva idén április 11-én adták át a kitüntetéseket a díjazottaknak a Bocs-

kai István Katolikus Gimnáziumban, 337 diák és 80 pedagógus részesült
elismerésben. Az eseményen Nyiri Tibor polgármester, dr. Egeli Zsolt al-
polgármester, valamint Koncz Ferenc országgyűlési képviselő nyújtotta
át az emléklapokat a tanulóknak. V. E. A.
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kitÜNtetéS A leGkiVÁlóbb tANulókNAk

A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában április 10-én lelki napot tar-
tottak. Ez alkalommal a húsvéti ünnepkör és az azt megelőző nagyböjti
események, illetve a Szent Három Nappal kapcsolatos történések kerültek
a középpontba. – Reggel Kocsis Sándor plébános nyitotta meg a lelki
napot, majd a Kisboldogasszony templomban az alsós diákok szentmisén

vettek részt. A misét Kertész Ferenc tokaji plébános celebrálta. Az alsóbb
évfolyamosok ezt követően különböző feladatokat kaptak: lapbookot ké-
szítettek, keresztrejtvényt oldottak meg, kirakóztak, színeztek. A felső
tagozatos tanulóknál a húsvét előtti negyven napos böjti időszak került
előtérbe, valamint a nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat esemé-
nyeit idézték fel. A feltámadás is fókuszban volt, hiszen ez egyházunk
legnagyobb ünnepe – mondta el érdeklődésünkre Gaszperné Tilman Edi-
na igazgató. Az osztályok élő képekben jelenítették meg a szenvedés-
történet képeit a stációkat, kezdve akkortól, hogy Pilátus halálra ítélte
Jézust. Ezek mellett az iskola tanulói sportoltak is a várkertben és a sport-
csarnokban. Az iskola közössége bekapcsolódott az egyház által kezde-
ményezett karitatív tevékenységbe. A meghirdetett adománygyűjtésbe
a gyerekek és pedagógusok egyaránt lelkesen kapcsolódtak be. Több,
mint 100 kg száraz tészta jött össze, amelynek kiosztása révén sok család
ünnepét teszik szebbé, s lélekben minden adakozó a jócselekedet érzé-
sével készülhet a Húsvétra.

M. B.

lelki NAP A bOlyAi iSkOlÁbAN

A digitális témahéten a robotikával ismerkedtek az alsós diákok a Rákóczi
Zsigmond Református Általános Iskolában. Április 9-én számolásos fel-
adatokat oldottak meg az első osztályos tanulók a kis robot segítségével.

RObOtikÁVAl iSmeRkedtek
A RÁkóCziSOk

A húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódva tojásfát díszítettek a Bolyai János
Katolikus Általános Iskolában április 9-én. Az iskola udvarán található fára
több mint 500 színes, díszített tojást helyeztek el, ezzel is felelevenítve a
néphagyományokat. A tojás a világ legtöbb népe számára a termékenység
és az élet jelképe. A Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola diákja
pedig immár harmadik alkalommal díszítettek tojásfát. Több száz hímes
tojás ékesíti az egyik fát az intézmény udvarán. V. E. A.

tOJÁSfÁt díSzítettek
Az iSkOlÁSOk



A Szerencsi Szakképzési Centrum Műszaki és Szolgáltatási Szakgimná-
ziuma és Szakközépiskolája is csatlakozott a Szakmák Éjszakája elneve-
zésű országos pályaorientációs programhoz április 12-én. A rendezvény
célja, hogy népszerűsítse a szakképzést, és elsősorban a továbbtanulás
előtt álló 7-8. osztályos diákoknak kívánja bemutatni a különböző szak-
mákat. A szerencsi intézményben több foglalkozásba is betekintést nyer-
tek a résztvevők. Többek között női szabó, asztalos, villanyszerelő szak-
mákhoz kapcsolódó interaktív bemutatókon vettek részt a diákok. A
szépészeti ágazathoz kapcsolódva a fodrász tanműhelyben különböző
fonási technikákat ismertek meg a résztvevők, valamint díszítő hajhosz-
szabbításra is lehetőség nyílt. A Szakmák Éjszakája szerencsi rendezvé-
nyein több száz általános iskolás diák vett részt, elsősorban a környék-
beli településekről érkeztek érdeklődők.                                       V. E. A.
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A módszertani intézet munkatársai a megye 16 járásának intézményeiből
és közösségi színtereiből várták a szakma iránt elkötelezett kollégákat a

közművelődést érintő
előadásokkal. Az esemé-
nyen jelen volt Koncz Fe-
renc országgyűlési kép-
viselő és Nyiri Tibor pol-
gármester is, akik örö-
müket fejezték ki a szak-
mai találkozó megvaló-
sításáért, hiszen – mint
azt megjegyezték –
ezek a rendezvények
nagy segítséget nyújta-
nak a kulturális területen
tevékenykedő munka-
társaknak, ilyenkor ugyanis lehetőség nyílik tapasztalatcserére és sok új
információra tehetnek szert a résztvevők. A programon Tóth Csaba a
Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatósá-
gának vezetője mutatta be az intézmény felépítését, majd Csider Andor
a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója tartott értekezést
„Kulturális alapú gazdaságfejlesztés Szerencsen” címmel. V. E. A.

közműVelők tAlÁlkOztAk SzeReNCSeN
A Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Igazgatósága Közművelődési Szakmai Napot tartott Közös
Pont címmel Szerencsen, a Turisztikai Központban.

A Szerencsi Tankerületi Központ szervezésében április 11-én tartották
meg a Kelet-magyarországi tehetséggondozó konferenciát „Cselekedjünk
közösen- Hogyan kompenzáljunk a hátrányból előnyt” címmel a Rákó -
czi-vár színháztermében. Az eseményt Szabó Árpád, a tankerület veze-
tője nyitotta meg, majd Koncz Ferenc országgyűlési képviselő osztotta
meg gondolatait. A rendezvényen műsort adtak a tankerülethez tartozó
iskolák diákjai, majd az oktatásban résztvevő szervezetek képviselői, pro-
fesszorok és államtitkárok tartottak előadásokat a résztvevő pedagógu-
soknak. M. B.

tANkeRÜleti kONfeReNCiA

bancsók boglárka 7.osztályos diák
A szakmák éjszakáján több dolgot is megnéztünk.
Az informatikai rész, a hegesztés és a fodrász be-
mutató tetszett a legjobban. Még nem tudom,
hogy hová szeretnék továbbtanulni, de a szeren-

csi intézményben is gondolkozom.
molnár Róbert bence 10. osztályos di-
ák, Szerencsi Szakképző iskola

Én nyolcadik osztály után úgy gondoltam, hogy
szakmát szeretnék tanulni és mivel jó kézügyes-
ségem van, ezért az asztalos szakot választot-
tam. Asztalosként sok hasznos és szép dolgot

tudok majd csinálni. A jó szakemberekre mindig
szükség lesz, ezért az anyagi biztonságom is meg-
alapozott lehet ezzel a képesítéssel.

Szegedi dorina 7.osztályos diák
Ezen az eseményen több dolgot is megnéztünk.
A fodrász tanműhelyben kipróbálhattuk a fo-
nást, és a póthaj felragasztást is, ami nagyon tet-

szett. Ezenkívül a hegesztéssel és a villanyszere-
léssel is megismerkedtünk. A tanárok és a diákok

is nagyon segítőkészek voltak. Nagyon tetszik ez az is-
kola, talán ide jelentkezem majd.

SzAkmÁk éJSzAkÁJA SzeReNCSeN



A Magyar Költészet Napja alkalmából tartottak
ünnepséget a Bocskai István Katolikus Gimná-
ziumban. Reggel az intézmény aulájában Balázs
Beáta magyar szakos tanár mondott beszédet
és elmondta, hogy a magyar költészet kimerít-
hetetlen forrás mindazok számára, akik szeret-
nék megismerni nyelvünket és kultúránkat. Ezt
követően a gimnazisták verseket szavaltak és
énekeltek.
A magyar költészet napjáról a Bolyai János Ka-
tolikus Általános Iskola diákjai is megemlékez-
tek április 11-én. Az eseményen Reviczky Beáta
könyvtáros József Attila munkásságát méltatta.
Ezt követően a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolód-
va a tanulók saját locsolóverseiket olvasták fel
társaiknak. Az iskola olvasósarkában a diákok

által készített szövegtárgyak kerültek kiállításra,
melyek közül a legkreatívabbak díjazásban ré-
szesültek.
Ezen a napon tartották meg a körzeti szépkiej-
tési versenyt, melynek helyszíne már hosszú
évek óta a Rákóczi Zsigmond Református Álta-
lános Iskola. Az eseményt Ráczné Váradi Éva
igazgató nyitotta meg, majd az alsós diákok
számára meghirdetett versenyen próza, vers, és
olvasás kategóriában mutatták meg tehetségü-
ket a gyerekek. A megmérettetésre összesen
100 kisdiák érkezett a helyi és a környékbeli ál-
talános iskolákból. 
Kistérségi szavaló versenyt rendeztek a Szeren-
csi Városi Könyvtárban, ahol 22 általános isko-
lás tanuló vett részt. A diákoknak egy szabadon
választott és egy előre meghatározott művet
kellett előadni a szakmai zsűrinek. A megmé-
rettetésre Szerencs két általános iskolájából, va-
lamint a környező településekről is érkeztek
résztvevők.
Eredmények: 5-6. osztály: 1. Szabó Zsombor
5. o. Taktaharkányi Apáczai Csere János Ált. Isk.,
2. Jámbor Soma 6. o. Bolyai János Kat. Ált. Isk.

Szerencs, 3. Tóth Eszter 6. o. Petőfi Sándor Ált.
Isk. Taktakenéz.
7-8. osztály: 1. Takács Karola 7. osztály Rákóczi
Zs. Ref. Ált. Isk. Szerencs, 2. Stomp Bence 7. o.
Rákóczi Zs. Ref. Ált. Isk., 3. Daruka Balázs 7. o.
Rákóczi Zs. Ref. Ált. Isk.
A zsűri: Viczai Henrietta HAT-elnök, dr. Jeney
András a Miskolci Egyetem Matematika Tanszé-
kének nyugalmazott egyetemi tanára.
A legjobban teljesítő nebulók könyvjutalomban
részesültek.

M. B. – V. E. A.

1964. óta április 11-én József Attila
születésnapján ünnepeljük a Költészet
Napját. Ez a nap az irodalmi estekről,
könyvbemutatókról, költőtalálkozók-
ról szól, mely eseményekkel a magyar
líra előtt tiszteleg az irodalom- és
versszerető közönség.
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A költéSzet NAPJÁt ÜNNePelték

A tárlaton ceruzarajzokat valamint különböző
festészeti technikákkal készült képeket tekint-
hetnek meg az érdeklődők a következő két hét-
ben. A megnyitó ünnepségen Koncz Ferenc or-
szággyűlési képviselő köszöntötte a megjelen-
teket, aki kiemelte, hogy az ehhez hasonló civil
szervezetek meghatározó szerepet töltenek be
a társadalmunkban, hiszen közöségformáló ere-
jük vitathatatlan. Ezt követően Nyiri Tibor Sze-
rencs polgármestere osztotta meg gondolatait.
Hangsúlyozta: az idősebb korosztálynak is fon-
tos, hogy megmutathassa tehetségét és ez a
kezdeményezés erre ad lehetőséget. Schlosser-
né Báthory Piroska a Képzőművészeti Stúdió
alapítója és vezetője két évvel ezelőtt gondolta
úgy, hogy szeretne egy helyet biztosítani azok-
nak a nyugdíjas társainak, akiknek eddig nem
volt lehetőségük kibontakoztatni kreativitásu-
kat. Kiemelte legutóbb 50 évvel ezelőtt volt egy
ehhez hasonló alkotó közösség Szerencsen
Zsignár István vezetésével, aminek ő maga is
tagja volt. A stúdió tagjai minden héten talál-

koznak és nem csak
Szerencsről, hanem
a környező települé-
sekről is érkeznek
ide érdeklődők. A
megnyitó ünnepsé-
gen közreműködött
Molnár Evelin éne-
kes és a Művészeti
Iskola növendékei.

V. E. A.

Szerencs Város Napja eseményeihez
kapcsolódva nyílt kiállítás a Szerencsi
Rákóczi-vár Képzőművész Stúdiójának
alkotásaiból április 10-én a Rákóczi-
vár Árkád termében. 

Nagy érdeklődés övezte Szalay Ádám egykori
főszerkesztő-riporter előadását április 9-én a
Rákóczi-vár lovagtermében. A TV2 korábbi
munkatársa ma már életvezetési tanácsadóként
tevékenykedik. A Nincs kéz, nincs láb, nincs ki-
fogás című interaktív értekezés során többek
között a stresszhelyzetek helyes kezelését és a
pozitív szemléletmód témakörét taglalta a
szakember. Segítséget nyújtva ahhoz, hogy mi-
nél boldogabban tudjuk megélni a mindenna-
pokat. V. E. A.

SzAlAy ÁdÁm előAdÁSA
SzeReNCSeN

kiÁllítÁS Nyílt A kéPzőműVéSzeti
StÚdió AlkOtÁSAiból
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Wojciech Gregorczyk tavaly november óta dol-
gozik Pułtusk polgármesterként. Korábban egy
helyi általános iskolában tanított, majd 8 évig
volt iskolaigazgató. Tevékenykedett a járási ta-
nácsban, és egy olyan továbbképzési intézet-
ben is dolgozott, ahol a mezőgazdasági isme-
reteket oktató tanárok bővíthetik tudásukat.
Már 1990 óta tagja a helyi önkormányzatnak,
volt képviselő, majd 1998-2001 között a polgár-
mester- helyettesi tisztséget töltött be.
– Járt-e már városunkban?
– Már kétszer jártam Szerencsen és nagyon tet-
szik a város. Meglepett, hogy egy kis település-
nek ilyen sok intézménye és sok szépsége van.
A városnapi hazafias jellegű ünnepség is na-
gyon tetszett, megható és szép volt. Megmu-
tatta a hagyományokat, az emlékeket, melyekre
büszkék a magyarok, úgy ahogy mi magunk is
ragaszkodunk a lengyel tradíciókhoz.
– Pułtuskban is van hasonló városnapi ün-
nepség?
– Nálunk ez szeptember 21-én van, a város vé-
dőszentjének ünnepe. Ez hasonló a magyar vá-
rosnapi szokásokhoz, de ott ennek az ünnep-
ségnek nagyobb a vallásos jellege. Pułtusk vé-

dőszentje Szent Máté. Ezen a napon búcsúi mi-
sét tartanak, emellett vannak koncertek, kiállí-
tások, sportversenyek. Ilyenkor meghívjuk a
testvérvárosainkat is az ünnepségre.
– Mit érdemes tudni az Önök városáról?
– Pułtusk 1339-ban kapott városi jogokat és
már a 15-17. században fontos gazdasági köz-
pont volt. Kedvező az elhelyezkedése, hiszen a
Narew folyó partján fekszik és nem messze van
Varsótól. Itt található Európa leghosszabb kö-
vezett piactere. A francia császár Napóleon is
csatázott itt a cári hadsereg ellen. Az ütközet
az orosz csapatok visszavonulásával zárult. Ez
a küzdelem nagyon fontos volt a franciák szá-
mára, ugyanis Pułtusk neve is felkerült a fran-
ciaországi diadalívre. A második világháború
során a városban és a környező területeken
folytak harcok, melyek hatalmas károkat ered-
ményeztek. De a háború utáni években eljött a
város újjáépítésének ideje. Ebben az időszakban
számos új épület és kulturális intézmény jött
létre. Jelenleg a lakosok száma 19 ezer fő. Négy
általános iskola, valamint két óvoda működik
és a környéken van még két kisebb iskola és
négy középiskola, valamint egy felsőfokú intéz-
mény egy úgynevezett Humán Akadémia. A
pułtuskiak általában a mezőgazdaságban dol-
goznak. A helyi termékeket a piacokon, vásá-
rokon lehet megvenni. Sok fiatal a közeli Varsó-
ban dolgozik, ami 60 km-re van Pułtusktól. Az
elmúlt években sok kis- és középvállalkozás jött
létre. Az önkormányzat nagy figyelmet fordít az
utak felújítására és az utcák megjelenésére va-
lamint igyekszik korszerűsíteni és bővíteni az is-
kolákat. A városban vannak templomok, mű-
emlékek, könyvtár, múzeum, mozi. Működik egy
kóruszenekar, évente rendezünk zenei fesztivált
a településen. 

– Hány testvérvárosa van Pułtusknak?
– Öt ilyen város van. Szerencsen kívül az Ame-
rikai Egyesült Államokban található Új Britannia
település az egyik, mert ott nagyon sok lengyel
él. Aztán Montmorency, mely Párizs mellett van
Franciaországban. Ezt a megállapodást tíz évvel
ezelőtt kötöttük és most fogjuk megünnepelni.
Szlovákiában Senica település, valamint a né-
metországi Ganderkesse városával tavaly írtunk
alá egyességet. Ezekkel a városokkal is szoros
az együttműködés.
– Mit gondol a lengyel-magyar barátságról?
– Azt hiszem vitán felül áll, hogy a magyarok és
lengyelek nagyon szeretik egymást. Az a ta-
pasztalatom, hogy a lengyelek ezt a népet sze-
retik a legjobban. Szívesen jönnek Magyaror-
szágra, kirándulni, vakációzni. Egyedüli nehéz-
séget a nyelv jelenti, amit egyáltalán nem érte-
nek.
– Pułtusk 2017-ben lett Szerencs testvér-
városa, milyen céljaik vannak?
– Szeretnénk ezt a kapcsolatot továbbra is
fenntartani, erősíteni. Célunk elsősorban a di-
ákcsere látogatások intenzitásának növelése,
hogy a fiatalok utazzanak egymás országába,
ismerjék meg a kultúrákat, szokásokat, legyen
tapasztalatcsere. A múlt évben egy új iskola
megnyitásakor már volt diákolimpiánk, melyen
a szerencsiek is részt vettek. Pułtusk védőszent-
jének tiszteletére minden évben tartunk ünnep-
séget, erre az alkalomra szeretném meghívni
Szerencset. A pułtuskiak biztos nagy szeretettel
fogadják majd a magyar küldöttséget.

M. B.
Ezúton szeretném megköszönni Rácz Mihálynak

a fordításban nyújtott segítségét.

Az idei városnapon Szerencs testvérte-
lepüléseinek delegációi is tiszteletüket
tették. Rozsnyó, Nyárádszereda és Puł-
tusk képviselői néhány napot töltöttek
Hegyalja Kapujában és természetesen
részt vettek az ünnepségen is. Pułtusk
2017-ben lett Szerencs testvérvárosa.
A lengyelországi település polgármes-
terével Wojciech Gregorczyk-kal (fo-
tónkon) itt tartózkodásuk alatt beszél-
gettem. A következő sorokban Pułtusk
városát ismerhetjük meg közelebbről.

teStVéRVÁROSuNk: PułtuSk
Egy modErn tElEpülés – régi hagyományokkal

A lengyel delegáció az idei városnapon



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.

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
Április 15-21.: Centrum Gyógyszertár, április 22-28.: Oroszlán Patika,
április 29. – május 5.: Alba Gyógyszertár, május 6-12.: Tesco Gyógy-
szertár, május 13-19.: Centrum Gyógyszertár.

orvosi ügyElEt
Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat:
(47) 362-255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hét-
végén, szabadnapokon, munkaszüneti és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.
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Rovatunkban a grillázsszelet elkészítési módját ismertetjük
meg olvasóinkkal!
Hozzávalók: piskótához: 4 tojás+2 fehérje, 4 ek porcukor, 4 ek liszt,
1 ek kakaópor, sütőpor, 4 ek víz, 4 ek étolaj. Mézes laphoz: 15 dkg fi-
nomliszt, 2 dkg zsír, 1 ek méz, 1 tojás+1 fehérje, 5 dkg porcukor, kicsi
szódabikarbóna, tej. Krémhez: 1 margarin, 25 dkg porcukor, 2 tojás
sárgája, 1 vaníliás pudingpor, 3 dl tej, 2 vaníliás cukor. Grillázsos máz-
hoz: 2×15 dkg cukor, 15 dkg darált dió, 15dkg + kávéskanálnyi ráma,
4 tojás sárgája, pici rum.
Elkészítés menete: piskóta: a tojásokat ketté választjuk. A vizet, olajat
egy edénybe tesszük, ebbe kerül a sárgája. A lisztet, kakaóport és a sü-
tőport összekavarjuk. A fehérjét pici sóval keményre verjük, majd a por-
cukrot is beletesszük, ha kész a tojások sárgájával kavarjuk tovább, végül
óvatosan beleforgatjuk a lisztet. Megsütjük. A mézes laphoz a zsírt, a
mézet felolvasztjuk, belekeverjük a tojásokat, és a többi hozzávalóhoz
öntjük. Szükség esetén teszünk bele tejet, hogy jól nyújtható tészta le-
gyen és megsütjük. Vaníliás krém: A pudingot a tejben megfőzzük, a
végén a tojások sárgáját is hozzá kavarjuk. Ha levesszük a margarin ne-
gyedét hozzá keverjük. A margarint a porcukorral elkeverjük, majd össze-
kavarjuk a pudinggal. Máz: 15 dkg cukrot megégetünk, beleteszünk egy
kk vajat és a darált diót. Olajozott tepsiben kihűtjük a grillázst, majd le-
daráljuk. 15 dkg cukrot, 15 dkg vajat, 4 tojássárgáját sűrűre főzünk, be-
letesszük a grillázst és még együtt is fűzzük pár percig.
Összeállítás: piskótalap, vaníliás krém, majd a mézes lap, amit kicsi rum-
mal meglocsolunk, majd még
melegen, de nem forrón
erre kerül a grillázs. 
Jó étvágyat!

ReCePtklub: ezt SÜSd meG!



A buzérfélék családjába
tartozó szagos müge
Európában és Ázsiában
is megtalálható. Első-

sorban olyan lomber-
dőkben találkozhatunk

vele, amely dús aljnövény-
zettel rendelkeznek. Tölcsér alakú,

apró, fehér szirmait májusban és júniusban
bontogatja. A termése két gömbölyű részter-
mésből áll. A gyógynövény legfontosabb ha-
tóanyaga a kumarin. Jellegzetes, kumarinra
emlékeztető illatát a megszáradás során kap-
ja. Föld feletti virágos részét májusban, virág-
záskor gyűjtik. A népgyógyászatban neuroti-
kus állapotok – álmatlanság, idegesség, fo-
kozott ingerlékenység –, görcsök és emész-

tési zavarok – felfúvódás, renyhe emésztés –
tüneteinek a kezelésére alkalmazzák. A sza-
gos mügét külsőleg lehet alkalmazni fekélyek
és furunkulusok kezelésére és sebgyógyítás-
ra. Bólék fűszerezésére is kiválóan alkalmas,
de nagy mennyiségben fogyasztva fejfájással
kell számolnunk. Német nyelvterületeken

gyakran készítenek bólét ennek a gyógynö-
vénynek a felhasználásával. Régebben több
országban is előszeretettel készítettek belőle
különféle italokat, de esetleges májkárosító
hatása miatt ma már ipari felhasználását erő-
sen korlátozzák.

Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: Azért kényes dolog a kapor szárítása, mert az illóolajok
már 50-60 fok körül elpárolognak. A beküldők közül Pisák Nikolett, 3900 Szerencs, Pél-
dánykert út 12. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 108.) ajándék-
csomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdé-
sünk: Mi a szagos müge legfontosabb hatóanyaga? Megfejtéseiket május 3-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 SzAGOS mÜGe
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A helyes táplálkozás testsúly- és egészségme-
gőrzésben játszott szerepe köztudott és bizo-
nyított. Noha mindenki szeretne egészségesen
táplálkozni, gyakran hiányzik a kellő ismeret ah-
hoz, hogy étrendünket megfelelően tudjuk ösz-
szeállítani. Ezért fogalmazott meg a Magyar Di-
etetikusok Országos Szövetsége közérthető for-
mában új táplálkozási ajánlást felnőtteknek és
6-17 éves gyermekeknek. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia ajánlásával megjelent OKOSTÁ-
NYÉR® a legfrissebb nemzetközi tudományos
eredmények mellett a hazai táplálkozási szoká-
sokat és ízlést is figyelembe veszi. Receptek,
energiakalkulátor és adagolási útmutató, vala-
mint bővebb információ a www.okostanyer.hu
oldalon találhatóak, ahol a mobil applikáció le-
töltéséhez szükséges tudnivalók is rendelkezésre
állnak.
Az OKOSTÁNYÉR® a korábbi tápanyagalapú
megközelítés helyett élelmiszer-csoportokat ad
meg, hisz a köznapi életben sem fehérjét, zsírt
vagy szénhidrátot fogyasztunk, hanem húst, te-
jet, kenyeret, zöldséget, gyümölcsöt, így köny-
nyebb követni. Szintén a közérthetőséget szol-
gálja, hogy az étkezéshez egyértelműen kap-
csolható tányérformán jeleníti meg az egyes
élelmiszertípusok egymáshoz viszonyított helyes
arányát, amely így mindenkiben könnyen rög-
zülhet. 
Az ajánlásnak részét képezik olyan jól követhető
tanácsok is, mint például az, hogy fogyasszunk
naponta legalább egyszer teljes értékű vagy tel-
jes kiőrlésű gabonából készült terméket, mert
ezeknek a változatoknak jelentős a rost-, vita-
min-, és ásványianyag-tartalmuk. Négyszer
együnk zöldséget vagy gyümölcsöt, és ebből
legalább egyszer nyersen! A napi étkezés felét
ezek kell, hogy adják, ezért válasszunk belőlük
minél változatosabban és „színesebben”. Min-

den nap fogyasszunk tejet és tejterméket is, le-
hetőleg zsírszegényet, mert abban is közel annyi
kalcium és egyéb fontos tápanyag van, mint a
zsírdús változatokban, viszont az energiatartal-
muk jóval alacsonyabb. Az ajánlás – igazodva a
hazai fogyasztási szokásokhoz – legalább heti
egyszer javasolja a halat, ugyanakkor a belsősé-
gek fogyasztását heti egy alkalomra korlátozza. 
A legfontosabb élelmiszerek esetében az ada-
gokra, illetve az adagok egyenértékére is infor-
mációt ad és felhívja a figyelmet a bevitt só, zsi-
radék és cukor mennyiségének csökkentésére,
amihez praktikus táplálkozási tippekkel is szol-
gál. Hangsúlyozza a megfelelő napi folyadékbe-
vitel fontosságát, megfogalmazza, hogy leg-
alább nyolc pohár folyadékot kell meginni a nap
során, ebből öt mindenképpen víz legyen.
Végül az ajánlásban megjelenik a testmozgás is,

hisz ezzel energiát lehet elégetni, ami hozzájárul
a bevitt és felhasznált kalóriák közti energia-
egyensúly sikeresebb fenntartásához. Ha ugyanis
ez az egyensúly hosszú távon megbillen, mert
több kalóriát viszünk be, mint amennyit felhasz-
nálunk, akkor előbb utóbb túlsúly alakul ki.
Fontos a rendszeres napi ötszöri étkezés is, mert
ez biztosítja a szervezetnek a folyamatos ener-
giaellátást és az egyenletes vércukorszintet. A
reggeli pedig talán mind közül a legfontosabb,
mert ha kimarad, gyengék, fáradtak és álmosak
leszünk az iskolában vagy a munkahelyünkön.
A cikk a szerencsi GYERE® Program tulajdono-
sának és szakmai irányítójának, a Magyar Die-
tetikusok Országos Szövetségének közreműkö-
désével jött létre. A program a Nestlé az Egész-
ségesebb Gyerekekért támogatásával valósul
meg.

OkOSAN PAkOld meG A tÁNyéROdAt!



Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Borbarátok Köre a városnapi
programsorozathoz kapcsolódva tartotta meg a XIV. Pálinka és Bormustrát
április 13-án. Idén is szakavatott zsűri döntötte el, hogy mely borok és pá-
linkák érdemlik meg a díjazást. Az eseményt Nyiri Tibor polgármester nyi-
totta meg, aki kiemelte: az ehhez hasonló versenyek arra sarkallják a ter-
melőket, hogy minél magasabb minőségű italokat állítsanak elő. Varkoly

Ádám a rendezvény fő-
szervezője elmondta,
hogy ezúttal is szép
számmal neveztek a vi-
adalra, hiszen több mint
70 bor és pálinka- minta
érkezett a megmérette-
tésre. Az elbírálás során
több szempontot is fi-
gyelembe vesznek az
ítészek. A bor esetében
a megjelenés, az illat és
a zamat volt a megha-
tározó, a pálinkát pedig

a technológiai korrektség, az illat tipikusság, az íz jellemzők valamint a har-
mónia alapján ítélték meg a szakértők. Az egész napot átívelő kóstolás után
a zsűri döntése alapján a pálinka kategória győztese Varkoly István lett, aki
a Hegyközségi Tanács Különdíját érdemelte ki, a bor kategória győztese, és
ezzel Szerencs Város Bora cím tulajdonosa szintén Varkoly István lett, aki
egy 2008-as 5 puttonyos aszúval nyerte el az elismerést. V. E. A.
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Szerencs Város Napjához kapcsolódó programok részeként rendeztek Vár-
udvari Vigadalmat április 13-án a Rákóczi-várban. Az esemény nyitányaként
felavatták a város új színpadát, ami a legmodernebb fény és hangtechnikával
van ellátva. Az ünnepségen Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, Nyiri Tibor
polgármester valamint Csider Andor, a Szerencsi Művelődési Központ és
Könyvtár igazgatója vágta át a szalagot. A Várudvari Vigadalom rendkívül
változatos és sokszínű programokat kínált kicsiknek és nagyoknak egyaránt.
A Szerencsi Férfikar bordalokkal örvendeztette meg a közönséget, a szín-
házteremben pedig a város óvodásai, valamint általános iskolásai mutatták
meg tehetségüket. A Szikra tánciskola növendékeinek műsorát követően a
Hajnali Néptáncegyüttes szórakoztatta a megjelenteket. A programsorozat
zárásaként a Ciráda zenekar húzta a talpalávalót. V. E. A.

VÁRudVARi ViGAdAlOm SzeReNCSeN

XiV. PÁliNkA éS bORmuStRA



MUNKAMUNKA
A K-Vill Energy Kft. villanyszerelőket
keres országos munkavégzésre. Szállás,
utazás térített, versenyképes jövede-
lem. Érdeklődni: 52/476-479. (7, 8, 9, 10)
Ha szeretnél egy jó csapat tagja lenni,
jelentkezz! Recepciós és pincér munka-
kör. Recepciós munkakörbe angol alap-
fok! Érdeklődni: 0620-511-80-82. (7, 8)

INGATLANINGATLAN
Prügy, Bartók út 10. sz. alatti családi
ház, sok, jószágtartásra alkalmas mel-

léképülettel eladó. Érdeklődni a helyszí-
nen. (7, 8)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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A Szerencsi hírek
következő száma

2019. 
május 10-én

jelenik meg.



A szerencsiek már az első negyedben átvették
a vezetést, a vendégek azonban próbálták tar-
tani a lépést. 52-25-ös hazai vezetésnél mentek
pihenőre a játékosok. A harmadik negyedben a
tiszaújvárosiak erőre kaptak, a szerencsi kosa-
rasok viszont nem hagyták magukat és igyekez-

tek gyors passzokkal pontot szerezni. A meccs
a szerencsiek győzelmével zárult. Végered-
mény: Szerencs VSE-Club 96 Tiszaújváros 101-
76. A következő hazai mérkőzés április 18-án
lesz és a Sátoraljaújhelyi TK ellen játszanak
majd a szerencsi kosárlabdázók. M. B.

iSmét Győztek
A kOSARASOk

A tiszaújvárosi Club 96 együttesével mérkőzött meg Szerencs Város Sportegye-
sületének férfi kosárlabdacsapata április 4-én, mely során 101-76-ra diadalmas-
kodtak a hazaiak.

A Rákóczi Zsigmond Református Általános Is-
kola D3 korcsoportos fiú kosarasai Miskolcon a
Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumban megrende-
zett diákolimpiai megyei döntőn vettek részt
március 28-án. A mérkőzésen magabiztosan
utasították maguk mögé a házigazdákon kívül
a kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola,
és a tiszaújvárosi Széchenyi István Általános Is-

kola csapatát. Ebben a korcsoportban így a Rá-
kóczisok képviselik megyénket az országos elő-
döntőben.
Játékosaink: Erdélyi András, Pálinkás Gergő, Le-
só Ákos, Csiki Csaba, Erdei Balázs, Cseresznye
Ákos, Szolnoki Levente, Lesó Áron, Sándor Ger-
gő, Kolosai Dominik, Mizák Mihály, Pankotai Pé-
ter – tájékoztatott Nagy Lajos edző.

diÁkOlimPiAi
eRedméNy

hírekhírek SPORT16 SZERENCSI

A Sátoraljaújhelyi TKSE U16-os gárdáját fogadták hazai pályán a Szerencs
VSE ifjúsági labdarúgói. A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen megrendezett
találkozón jól kezdtek a hazaiak, a negyedik percben Hisák Szabolcs ta-
lálatával vezettek a szerencsiek. Ezt követően három gólt rúgtak a ven-
dégek, így 3-1-es sátoraljaújhelyi vezetésnél mentek pihenőre a játékosok.
A második félidőben az ellenfél még négyszer talált a szerencsiek háló-
jába, Tóth Aladár Norman a 81. percben rúgott góljával csak szépíteni
tudta az eredményt. Végeredmény: Szerencs VSE U16- Sátoraljaújhelyi
TKSE U16: 2-7. Csapatunk jelenleg a tabella negyedik helyén áll.

M. B.

AlulmARAdt Az
u16-OS fOCiCSAPAt

Szerencs Város Sportegyesületének megyei másodosztályú sakkcsapata
a Tiszaújváros SC gárdáját fogadta április 7-én a Rákóczi-várban. A baj-
nokság 6. fordulójában a tabella harmadik helyén álló tiszaújvárosiak 8,5
-3,5 arányban győzedelmeskedtek a szerencsiek felett.

M. B.

SAkk: Az elleNfél
VOlt A JObb
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Az eseményen Nyiri Tibor polgármester, Sze-
rencs Város Sportegyesületének elnöke és
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, a szeren-
csi sportegyesület birkózó szakosztályának el-
nöke köszöntötte a megjelenteket. Elhangzott:
a Magyar Birkózó Szövetségtől kapott nyolc-

vanmilliós támogatásának köszönhetően a jö-
vőben egy új sportcsarnokot építenek Szeren-
csen, amely új lehetőségeket biztosít majd a fel-
növekvő generációnak. Ezt követően Németh
Szilárd országgyűlési képviselő, a Honvédelmi
Minisztérium parlamenti államtitkára, a Magyar
Birkózó Szövetség elnöke nyitotta meg a ver-
senyt. A megmérettetésen közel kétszáz ver-
senyző vett részt, a Szerencs VSE birkózó szak-
osztályát 19 gyermek képviselte, akik januártól

folyamatosan készültek erre a bajnokságra. –
Azok a versenyzők, akik most eredményesen
birkóznak, továbbjutnak a Szentesen és Kiskun-
félegyházán rendezendő országos döntőbe –
adott tájékoztatást Illésy László edző. Az ese-
ményen részt vett Repka Attila olimpiai bajnok
birkózó, edző és Deák-Bárdos Mihály Európa-
bajnok birkózó, a megyei birkózó szövetség
szakmai alelnöke.

M. B.

kétSzÁz GyeRmek biRkózOtt

A B.A.Z. megyei I. felnőtt bajnokság 22. fordulójában a Bánhorváti KBSC
együttesét fogadták a szerencsi labdarúgók április 6-án. A Tatay Zoltán
Ifjúsági Sporttelepen megtartott találkozón a hazaiak részéről ígéretesen
indult a kezdés, ugyanis a 8. percben Gombos Ádám talált az ellenfél ka-
pujába. A 10. percben jött a válasz: a kékmezes vendégek is gólt rúgtak,
így 1-1-es állásnál mentek pihenőre a játékosok. A második félidőben
több sikertelen akciót követően ismét a vendégek szereztek találatot. A
szerencsi játékosok dolgát az időjárás is nehezítette, ugyanis végig sza-
kadó esőben játszottak a focisták. A hazaiak kitartóan küzdöttek, de a
75. és 77. percben újabb gólt rúgtak a bánhorvátiak. Végeredmény: Sze-
rencs VSE - Bánhorváti KBSC: 1-4. A Szerencs VSE U19-es csapata Bán-
horváti gárdáját fogadta, ahol 10-0-s fölényes győzelmet arattak a haza-
iak. A szerencsi csapat következő mérkőzése április 20-án lesz, mely során
a Mád együttese ellen kell majd bizonyítaniuk. M. B.

kikAPtAk A felNőtt fOCiStÁk,
NyeRt Az utÁNPótlÁS

A Szerencs VSE asztalitenisz szakosztálya 12. alkalommal rendezte meg
a városnapi programok keretében a Szerencs Város Kupa Nemzetközi
Asztalitenisz Versenyt április 7-én. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban meg-
tartott eseményen közel százan vettek részt, melyből 30 játékos újonc-
korúként indult. A megmérettetésen beszédet mondott Nyiri Tibor pol-
gármester, majd Koncz Ferenc országgyűlési képviselő nyitotta meg a
versenyt. Köllő András szakosztályvezető arról tájékoztatott, hogy az or-
szág minden részéből érkeztek játékosok, emellett Erdélyből és Felvidék-
ről is Szerencsre látogattak az asztaliteniszezők.

M. B.

12. Nemzetközi ASztAliteNiSz
VeRSeNy SzeReNCSeN

Április 6-án rendezték meg az észak-
kelet magyarországi területi szabadfo-
gású diák I. és diák II. korosztályos bir-
kózó bajnokságot, mely verseny emlé-
ket állít Görcsös József mesteredzőnek
is. A rendezvény korábban Bonbon Ku-
pa néven teremtett hagyományt a vá-
rosban.



VÍZSZINTES: 1. Rügyezik az erdő, … a folytatás első ré-
sze. 11. Sertést lopó. 12. Város Szerbiában. 13. …ális: közös
őssejtből származó. 14. Boszniai származású jugoszláv No-
bel-díjas író, költő (Andrić 1892-1975). 15. Római 51-es. 17.
Messzire. 18. Veszteségként könyvel el. 19. Óír rovásírás. 21.
Címer madár. 22. Posztószerű, bolyhos felületű szövet. 24.
Tanuhegy Vas megye keleti részén. 25. Japán női utónevek
végződése. 26.…bloc: mindenestől. 27. Radon páratlanszámú
betűi! 28. Értékes drágakő. 30. Félig laikus! 31. Női keresztnév.
32. Nagyfagyok közepe! 34. Az irídium vegyjele. 35. Finnor-
szág autójele. 36. Település Olaszországban, Trento megyé-
ben. 37. Egyek külterületi településrésze. 39. Kazán szélei nél-
kül! 40. Hegyi Barbara második szakácskönyvének címe.
FÜGGŐLEGES: 1. MOL …: Székesfehérvári labdarugó csapat.
2. Sín, számítógépes buszrendszer rövidített neve. 3. Rozé
azonos hangzású betűi! 4. Zánka közepe! 5. Agyagember. 6.
Vissza: híres magyar festő, grafikus (Károly 1833-1904)! 7.
Elektromos töltéssel rendelkező atom vagy molekula. 8. Klán
fele! 9. Észt légitársaság neve. 10. Állóvizi. 11. A beküldendő
megfejtés második, befejező része. 16.Verbum szótolda-
lék. 18. Korallszigetek gyűrűjétől körülzárt vízterület. 19. ..ds:
a whistben: a 13. ütés. 20. Becézett nőinév. 21. Pest megyei
település, 1966 óta Dabas része. 23. Stannum. 25. A kálium

és jód vegyjele. 29. -…, -be. 30. Sri …: régebbi neve Ceylon volt. 31. A tömeg és a súly alapmértékegysége a CGS-rendszerben. 33. … beat: népzenei
motívumokkal kevert, azokra épülő beatzene. 34. Humorista, „Kató néni“ megtestesítője (József). 35. Község Fejér megyében. 37. Olivér egyik be-
ceneve. 38. Ottava párosszámú betűi! 39. Határ szélei nélkül! 41. Aranykorona rövidítése. 42. Azonos római számok.

keReSztReJtVéNy

Előző rejtvényünk megfejtése: Felejtsd el az időt és élj a jelenben! Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Czakó Éva, 3900 Szerencs,
Bástya út 2. A fenti rejtvény megfejtését május 3-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.
Légy óvatos a környezetedben lévő em-

berekkel. Ez vonatkozik legfőképpen a partne-
redre, mert egyáltalán nem biztos, hogy a valódi
arcát mutatja feléd. Szükséged lesz most a jó-
zan eszedre és higgadtságodra.

bika: iV. 21. – V. 20.
Ideje már elfelejtened a közelmúlt dep-
ressziós hangulatát. Az események úgy

alakulnak, ahogyan a legjobban szeretnéd. A
várva várt boldogság közeledik feléd, még ak-
kor is ha úgy érzed erre semmi remény.

ikrek: V. 21. – Vi. 21. 
Április második felében ne légy túl szi-
gorú önmagadhoz, akkor sem ha úgy

érzed egyre távolabb kerülsz a kitűzött céljaid
megvalósításához. Ne szégyellj segítséget kérni
a barátaidtól és ismerőseidtől, ha úgy érzed
szükséged van rá.

Rák: Vi. 22. – Vii. 22.
Az elkövetkező időszakban ne várj el
olyasmit a kollégáidtól és a partnered-

től, amit te sem tennél meg fordított helyzet-
ben! Ha úgy érzed igazságtalanul bántanak, ne
vedd fel a kesztyűt, mert csak magadnak ártasz
az értelmetlen csatározással.

Oroszlán: Vii. 23. – Viii. 23.
Ne próbáld másokra erőltetni a saját

akaratodat. Az okos kompromisszumokkal
most többre mész, mintha mindenáron a saját
igazadat próbálnád bizonygatni. Próbálj feltöl-
tődni, kirándulj, sportolj, menj szórakozni!

Szűz: Viii. 24. – iX. 23. 
Amennyiben egyedülálló vagy lehető-
ség nyílik könnyű kalandra, bár ez nem

igazán a te műfajod. Ha kapcsolatban élsz sike-
rül tisztázni a félreértéseket és túllépni a nehéz
helyzeten.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
Eseménydús, örömteli dolgok jönnek az
életedbe, ezek a meglepetés erejével

hatnak rád. Talán egy új szerelem kezdődhet el,
vagy a régebbi kapcsolat újul meg a vágyaidnak
megfelelően. A munkában is új kihívások vár-
nak rád.

Skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Április második felében ne hagyd hogy
megtévesszenek, de te is kerüld a kép-

mutatást. Mutasd az igazi arcod, ha igazi bará-
tokat és szerelmet szeretnél. Légy rugalmas,
próbálj alkalmazkodni a környezetedhez, nézd
a dolgok humoros oldalát.

Nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
A mostanában történő események

nagyban befolyásolják a jövődet, ezért légy kö-
rültekintő, és ne kapkodj. A múltban keletkezett
vitás helyzetek hamarosan megoldódnak és szá-
modra kedvező végkifejletet eredményeznek.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Nagyon érzékenyen reagálsz a dolgokra,
belelátsz az emberek lelkébe. Élvezd a

pillanatot, örülj a mának, hozd ki belőle a leg-
jobbat. Ha kimerültnek érzed magad a sok mun-
ka miatt, tarts ki nemsokára vége lesz.

Vízöntő: i. 21. – ii.19.
Az elmúlt időszak csalódásai miatt a
munkába temetkezel, és nem veszed

észre, hogy az élet lassan elsuhan melletted.
Közelítesz a teljes kimerüléshez. Ideje ezen vál-
toztatni. Próbálj feltöltődni, kirándulj, sportolj,
menj szórakozni!

halak: ii. 20. – iii. 20.
Mindenkiben ellenséget látsz, úgy érez-
heted az egész világ összefogott elle-

ned. Még a hozzád közelállók segítségét is ne-
hezen fogadod el. Javíthatsz a helyzeten ha ké-
pes vagy egészséges kompromisszum megkö-
tésére.

horoszkóp (április 18. – május 10.)
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