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eNergeTikai
fejleSzTéSek
SzereNcSeN

az önkormányzathoz tar-
tozó épületek energetikai
korszerűsítése 395 millió
forintból valósul meg. 
a munkafolyamatok már
javában tartanak. (3. ol-
dal)

Tervek, célok 
Nyiri Tiborral
Május 7-től polgármesteri
feladatokat ellátó alpol-
gármesterként dolgozik
Szerencs város Önkor-
mányzatában Nyiri Tibor.
a terveiről és a fejleszté-
sekről beszélgettünk vele.
(4-5. oldal)



A természetbarátok május 12-én reggel gyüle-
keztek a szerencsi Rákóczi-vár déli kapujánál,
ahol Nyiri Tibor, a Sziget Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke mondott üdvözlő beszédet, majd
külön köszöntötte Kiss Attila édesapját és fivé-
rét, illetve Koncz Ferenc országgyűlési képvise-
lőt, akik nem csak a túrázók indulásán voltak
jelen, de a program zárásán is, Megyaszó teme-
tőjében, Kiss Attila nyugvóhelyénél.
Nyiri Tibor elmondta az eseményen, hogy az
emléktúrát a „Madarak és fák napja” környé-
kére időzítik – ezzel is csatlakozva az országos
akcióhoz – hiszen az útvonalon túrázók meg-
csodálhatják a természet szépségeit.
– Az egyedi növényvilágon és geológiai kép-
ződményeken kívül számos állatfajt lehet meg-

figyelni – a ragadozó madaraktól kezdve – a
szarvasokig. Szerencs környéke, az Aranka-tető,
a Hideg-völgy, Monok és Megyaszó térsége kis
szigetet képez természeti értékeivel a tágabb
pátrián belül, nem véletlen, hogy Kiss Attila be-
leszerelmesedett a vidékbe, velem együtt. A
Sziget Alapítvány tulajdonképpen ennek a kis
szigetnek köszönheti megvalósulását – mondta
Nyiri Tibor.
A túra alkalmat adott arra, hogy rövid pihenőt

tartsanak Megyaszó református parókiájánál,
fejet hajtsanak és koszorúkat helyezzenek el
Csőri István tudós, helytörténész emléktáblájá-
nál. Csőri István nagytiszteletű úr a helyi értékek
nagy feltárója és őrzője volt, a pátriával és Sze-
renccsel kapcsolatos írásai számos alkalommal
gazdagították a Szerencsi Hírek oldalait. A cso-
port innen Megyaszó temetőjébe sétált, ahol
Kiss Attila sírhelyénél helyezték el a tisztelet ko-
szorúit. SfL

A szerencsi Sziget Alapítvány – a ha-
gyományoknak megfelelően – idén is
megszervezte a „Kiss Attila Emléktú-
rát.” A programnak eredetileg az a cél-
ja, hogy ápolja a megyaszói gyökerek-
kel rendelkező, szerencsi gimnázium fi-
atalon elhunyt igazgatóhelyettesének
emlékét és népszerűsítse a sportjellegű
természetjárást.

A jogász napon résztvevők széleskörűen informálódhattak az ingyenes jogi
segítségnyújtásról, a JOGpontok projektről, annak helyszíneiről, valamint a
további személyes, telefonos, online, e-mailes jogi tanácsadási formákról is.
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kiSS aTTila eMlékTúra

jogáSz Nap SzereNcSeN
Az „Észak-Magyarországi JOGpontok” elnevezésű projekt ke-
retein belül május 12-én jogász napot rendeztek Szerencsen.
A jogász nap egy olyan információs rendezvénysorozat,
melynek keretein belül minden állampolgárnak lehetősége
nyílt térítésmentes jogi segítségnyújtást igénybe venni a
JOGpont irodák településein.



Az Önkormányzati épületek energetikai korsze-
rűsítése című pályázatban a Városi Tanuszoda,
az Idősek Otthona és a Szerencsi Szakképző Is-
kola és Tanműhely épületenergetikai fejlesztése
szerepel a tervek között. A pályázat célja az
épületek fűtési és melegvíz előállítási energiá-
jának csökkentése, megújuló energiaforrások
alkalmazásával. A korszerű megújuló energiát
hőszivattyús, talajszondás technológia alkalma-
zása mellett fotovoltaikus rendszerek (napelem
és napkollektor) telepítésével érik el. A telepí-
tésre kerülő technológia fogadásához az épüle-
tek meglévő gépészeti rendszereinek átalakítá-
sait is elvégzik. További cél az épületek energe-
tikai minőségének javítása utólagos hőszigete-
lés elhelyezésével, valamint a meglévő elavult
nyílászárók cseréjével. 

A projekt megvalósítása során 
eddig elkészült munkálatok:

A Szakképző Iskola és Tanműhelynél meg-
történt többek között a külső falak hőszigete-
lése 10-15 cm vastagságú EPS hőszigetelő rend-
szerrel és Nano kerámia gyöngyöket tartalma-
zó, ultravékony, sűrűn folyós, magas hő- és
fényvisszaverő képességű, vízzáró, de páraáte-
resztő szigetelő bevonattal. Kicserélték a nyílá-
szárókat műanyag hőszigetelt üvegezésű abla-
kokra és ajtókra. Ezen kívül elkészült a padlás-
födém hőszigetelése 20 cm vastagságú ásvány-
gyapot hőszigetelő rendszerrel. A hőszivattyús
fűtési rendszerhez szükséges fúrást is elvégez-
ték a kiszolgáló gépészeti elemek elhelyezésé-

vel, szerelésével. Kialakították az elektromos
üzemű hőszivattyú berendezések elhelyezését
biztosító kazánházat, melynek megtörtént a
festése, nyílászáróinak cseréje, elektromos és
gépészeti szerelvényeinek felszerelése. Elkezdő-
dött a napelemes rendszer felszerelésének elő-
készítése, fogadó elektromos hálózat kialakítá-
sa. Maradtak még munkálatok, például a meg-
lévő gázkazán cseréje elektromos üzemű hőszi-
vattyúra talajszondás hőforrással, a napelemek
felszerelése, valamint a meglévő radiátorok fel-
mérése, szükség esetén cseréje, a rendszer be-
szabályozása. Ezen kívül az épületek külső hom-
lokzatainak színezése is hátra van.
Az Idősek Otthonánál megtörtént a hőszi-
vattyús fűtési rendszerhez szükséges talajszon-
dák lefúrása, kiszolgáló gépészeti elemek elhe-
lyezésével, szerelésével. Elvégezték a meglévő
radiátorok felmérését és szükség esetén cseré-
jét, ezen kívül kicserélték a fűtési csővezetéke-
ket, elkészült a termosztatikus szelepek felsze-
relése. Maradtak még hátralévő munkálatok
többek között a meglévő gázkazán cseréje, és
a napelemek felszerelése.
A Városi Tanuszoda épületénél elvégezték a
medence vizének melegítését, napkollektoros
rendszerrel. Megtörtént a napkollektorok kiszol-
gáló gépészetének kialakítása, szerelése, a fo-
gadó hálózat belső átalakítása és az uszodaépü-
let tetőszerkezetére helyezésével a medencéhez
tartozó melegítési rendszerre való rákötése. 
A továbbiakban megtörténik a napkollektorok
felszerelése és a rendszer beszabályozása.
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Korábban hírt adtunk arról, hogy több
mint 3 milliárd forint támogatás érkezik
Szerencsre, a 2017-ben elnyert sikeres
pályázatok révén. Ebből megvalósul tu-
risztikai fejlesztés, környezettudatos és
gazdaságélénkítő újítás, iparterület fej-
lesztés és az önkormányzathoz tartozó
épületek energetikai korszerűsítése is.
A projektek megvalósítása folyamato-
san zajlik. Az energetikai fejlesztések
eddig elkészült munkafolyamatairól
számolunk most be.

zajlaNak az eNergeTikai 
fejleSzTéSek SzereNcSeN

júliuS 29-éN válaSzT 
új polgárMeSTerT SzereNcS

A Helyi Választási Bizottság polgármesteri tisztségről való lemondás miatt 2018. július 29. napjára (vasárnap) időközi polgármester
választást tűzött ki, továbbá megállapította a választás naptár szerinti határidőit, határnapjait. A határozat megtalálható a www.sze-
rencs.hu honlapon.
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– Május 7-től polgármesteri feladatokat el-
látó alpolgármesterként dolgozik Szerencs
Város Önkormányzatában. Miért volt szük-
ség erre a változtatásra?
– Az előző polgármestert, Koncz Ferencet az
április 8-ai választáson nagy aránnyal válasz-
tották meg országgyűlési képviselőnek. Ez azt
jelenti, hogy parlamenti munkát végez majd a
következő négy évben. Összeférhetetlen a kép-
viselői mandátum és a polgármesteri funkció.
Korábban úgy döntött, hogy a polgármesteri hi-
vatást vállalja, most pedig sok ember biztatá-
sára úgy döntött, hogy ezt a térséget fogja kép-
viselni a parlamentben. A lemondása után ter-
mészetesen tovább kell vinni az ügyeket a vá-
rosházán. Koncz Ferenc engem kért fel arra, és
a képviselő-testület is felhatalmazott, hogy ad-
dig, amíg az időközi választás lebonyolításra
nem kerül, vigyem a város ügyeit.

– Eddig milyen feladatokat látott el? A vá-
rosvezető munkáját milyen területen segí-
tette az elmúlt időszakban?
– Voltak kiemelt területek, amelyeket dr. Egeli
alpolgármester úr vitt, és volt, amelyeket én.
Hozzám tartozott az oktatás, a kultúra és a
sport. Szerencs Város Sportegyesületének én
vagyok az elnöke. Ez nem kis feladatot ró az
emberre: tíz szakosztály ügyes-bajos dolgait in-

tézem nap, mint nap az átigazolásoktól a te-
remfoglalásig mindenben részt vettem. Ezt
ugyanis a városháza anyagi támogatásával teszi
meg a sportegyesület. Elnök, és egyben ügyin-
téző is vagyok. Mindezt szívvel-lélekkel teszem,
hiszen a sport a szívemben, lelkemben van.
Ezen kívül igyekeztem minden területbe bele
látni és részt venni azokban a feladatokban,
amivel Koncz Ferenc megbízott. Jelenleg főál-
lásban a Bocskai István Katolikus Gimnázium
tanára vagyok és az alpolgármesterséget tár-
sadalmi megbízatásban látom el. Attól függően,
hogy melyikünk ért rá, helyettesítettük a pol-
gármester urat dr. Egeli Zsolt alpolgármester úr-
ral. Úgy gondolom, hogy csapatmunkában lát-
tuk el a feladatokat.

– Hogyan zajlik majd a következő időszak,
mikor lesz az időközi polgármester válasz-
tás? 
– Május 9-én ülésezett a Helyi Választási Bizott-
ság, amely kitűzte a választás időpontját. A tör-
vény azt írja elő, hogy az előző polgármester
lemondásától számított 80. és 100. nap közé
kell esnie a következő választásnak. Szerencsen
július 29-én, vasárnap lesz az időközi polgár-
mester választás. 

Az áprilisban tartott országgyűlési vá-
lasztáson Koncz Ferenc polgármester,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6. szá-
mú választókerületében a szavazatok
49,3%-át kapta meg, így ő képviselhe-
ti a körzetet a parlamentben. Május 
7-én megtörtént az átadás-átvételi el-
járás, amikor Koncz Ferenc, immáron
országgyűlési képviselő átadta hivata-
lát Nyiri Tibor alpolgármesternek.
Koncz Ferenc korábban többször is
hangsúlyozta, hogy Nyiri Tibor szemé-
lyében látja azt a folytonosságot, ami
a város ügyeinek intézéséhez elenged-
hetetlenül szükséges. Nyiri Tiborral, a
polgármesteri feladatokat ellátó alpol-
gármesterrel a fejlesztésekről és a ter-
veiről beszélgettünk.

„a jÖvőT cSak az érdeMli, 
aki a MúlTaT iS MegbecSüli”



– Indul ezen a megmérettetésen? Vállalja
továbbra is a városvezető tisztséget, ha
erre felhatalmazást kap a választópolgá-
roktól?
– Egyértelműen igen. Koncz Ferenc 2010-ben
keresett meg azzal: szeretné, ha a Fidesz-
KDNP csapatát erősíteném. Akkor igent
mondtam. 2012-ben az ő biztatására lettem a
KLIK-Szerencsi Tankerület vezetője és 2014-
ben szintén az ő kérésére indultam a helyha-
tósági választáson. Le kellett mondanom az
állami tevékenységemről, de ezt megtettem.
Természetesen most is úgy gondolom, hogy
egymást támogatva végezzük a munkát és az
ő felkérésére vállaltam és vállalom a megmé-
rettetést 2018. július 29-én is. 

– Milyen tervei, elképzelései vannak a kö-
vetkező időszakra? Melyek azok a fejlesz-
tések, amik most futnak? 
– Vannak a napi ügyek, amiket intézni kell: dön-
teni, határozni, aláírni, összehívni a képviselő-
testület ülését. Aztán itt vagyunk az elnyert uni-
ós pályázatok elején. Örömmel mondhatom,
hogy Szerencs városába több mint 6 milliárd fo-
rint fejlesztés érkezik a következő két évben,
melyet meg kell valósítani. Ennek az előkészíté-
sében is benne voltam. Nem véletlenül kért fel
polgármester úr, hogy lehetőség szerint olyan
személy vegye át a helyét, akinek nem okoz
nagy gondot a mindennapi működés szempont-
jából, hogy ezek a fejlesztések még hátra van-
nak és megvalósuljanak. Körülbelül 17 pályázat
van, ami párhuzamosan zajlik és ami Szerencset
érinti. Az értékét már említettem: 6 milliárd fo-
rint. Ez nem kis felelősség. Természetesen folya-
matosan pályázunk és beadtunk még a máso-
dik és harmadik ütemre is pályázatokat. A Zöld-
város projektünk keretében nagyjából 500 millió
forint értékben fog megújulni a belváros. Szinte
minden önkormányzati intézmény épületén
energiakorszerűsítés történik, valamint ipari
park kerül kialakításra a szerencsi cukorgyár te-
rületén. Folyamatosan tárgyalunk befektetőkkel,
érdeklődőkkel, de azt hiszem, hogy a 37-es út
négysávosítása, amit Koncz Ferenc képviselő úr
a zászlajára tűzött, mindenféleképpen szüksé-
ges ahhoz, hogy ne csak Gesztelyig jussanak el
a befektetők, hanem Szerencsig is. A gyors
megközelítésen kívül egy olyan közművesített
terület szükséges, ahol az ipar azonnal megte-
remtődhet. Azt hiszem, hogy erre közel 1,4 mil-
liárd forint értékben fogunk ipari parkot fejlesz-
teni. Emellett terveink között van a város élhe-
tőbbé tétele szempontjából a korábban elkészí-
tett turisztikai centrum teljes berendezése, fel-
szerelése és a hiányzó infrastruktúrák pótlása.

Szeretném hangsúlyozni, hogy a legkisebbekre
is gondoltunk. Több EU-konform játszóteret is
építünk a pályázatok hatásterületén. Kiváló kul-
turális centrum működik a Rákóczi-várban, aho-
vá nagyon sokan szoktak ellátogatni, ennek a
fejlesztéséről is szó van. Ebben az évben XI. al-
kalommal rendezzük meg az Országos Csoko-
ládé Fesztivált augusztus utolsó hétvégéjén,
amihez szintén infrastrukturális fejlesztéseket
nyertünk. A közösségépítés is nagyon fontos
számunkra, valamint, hogy helyben maradjanak
a fiataljaink. Azt az üzenetet tudjuk küldeni az
embereknek, hogy várjanak, amíg az a bizonyos
ipar idetelepül, hiszen pont azon szerencsés he-
lyen vagyunk, ami a világörökség határa és
ugyanakkor Szerencs mindig egy tősgyökeres
ipari város volt. Tehát össze kell hozni a kettőt.
Egyszerre indul a turisztikai fejlesztés, hiszen
Zemplén kapujának is szokták nevezni Szeren-
cset, de az iparról nem tudunk lemondani. Ezt
a két kérdést remélem, hogy meg is fogjuk tudni
oldani. A közösség építésével kapcsolatban a
hátrányos helyzetű fiatalok közösséggé ková-
csolása és segítése is benne van az egyik pro-
jektben. Tehát van feladat. Ha a napi teendőket,
a projekteket nézem az elkövetkező időszakra,
embert próbáló feladat lesz, de a magam részé-
ről állok elébe. 

– Ha a választók jóvoltából ezt a tisztsé-
get kicsit több mint egy évig töltheti, be
milyen elképzelései vannak? Milyen vá-
rost szeretne Szerencsből?
– 36 éve vagyok pedagógus, tehát az embe -
rekkel való kapcsolatom mindennapos, nem
csak a városházán, hanem az iskolában is. 
Az emberekért, a gyermekekért vagyunk és a
pedagógus tisztség is egyfajta szolgálat. Most,
nagy sajnálatomra elszólít ez a hivatás. Nagyon
jól esett, hogy több ember megszólított, meg-
keresett és támogatásáról biztosított. Erre nem
lehetett nemet mondani. Úgy érzem, hogy ez a
komoly feladat belső lelki erőt ad. Egy év ugyan
szinte semmire sem elég, ha megnézzük a je-
lenleg zajló projekteket, amiket törvény szerint
meg kell valósítani, de emellett természetesen
a jövőt is tervezzük. A helyi értékek megbecsü-
lése mindig nagyon fontos. Az élhető várost, a
jövőt csak az érdemli, aki a múltat is megbecsüli.
Talán mindennél lényegesebb a környezet- és
természetvédelem, de nézzük meg az elmúlt
hetek és évek időjárását. Ha a mai ember nem
fog tudni harmóniában élni a környezetével, a
természetével és a városával, akkor én úgy gon-
dolom, hogy nagyon nehéz helyzetben lesz a
mai ember. Szeretném, ha a város mindenki szá-
mára élhető, szimpatikus település lenne.
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Ha a napi teendőket, a projekteket nézem 
az elkövetkező időszakra, embert próbáló feladat

lesz, de a magam részéről állok elébe.

gaál Mihály
Örülök annak, hogy Nyiri Ti-

bor alpolgármester urat
bízták meg a város
ügyeinek intézésével.
Nyiri Tibort már több
évtizede ismerem. Tisz-

tességes, makulátlan és
karakán embernek tartom.

Pedagógusként is olyannak ismertem meg, aki
nem csak oktatott, hanem nevelte is az ifjúsá-
got. Ő irányítja a szerencsi sportegyesületet, va-
lamint számos más terület tartozik hozzá, ami-
vel eddig is bizonyított. Én úgy gondolom, hogy
alkalmas polgármesternek, így javaslom a sze-
rencsieknek, hogy szavazzanak rá a polgármes-
ter választáson.

rohály judit
Hosszú évek óta ismerem

Nyiri Tibor alpolgármes-
ter urat. Tisztességes,
becsületes, példamuta-
tó családapának tar-
tom. Kiváló empatikus,

kommunikációs és szer-
vező tehetségét számtalan

alkalommal bebizonyította. Sportot szerető em-
ber, aki a szakmáját is magas fokon művelte. Ed-
digi munkája során a közösség és Szerencs város
lakosságának érdekeit képviselte. Tevékenységét
odaadás, türelem, tisztelet és segítőkészség jel-
lemzi. Mindig lelkiismeretesen dolgozott. Véle-
ményem szerint a város és a szerencsi emberek
érdekeit védő, a város fejlesztését mindenáron
érvényesíteni akaró és tudó, felkészült polgár-
mester lesz, amennyiben a város polgárai bizal-
mat szavaznak neki. Ehhez kívánok részére sok
sikert és eredményes munkát maximális támo-
gatottságommal.

Szabó árpád
Szerintem Nyiri Tibort min-

denki ismeri, akár mint
lelkiismeretes pedagó-
gust, akár mint városi
elöljárót. Jellemében
egy precíz, határozott

és céltudatos vezetőt is-
mertem meg, aki a város

érdekeit szem előtt tartva egy olyan irányvo-
nalat képvisel, mely által méltó utódja lehet
Koncz Ferenc polgármesternek. Munkájában
kitartó és következetes, ezáltal képes minden
erejét mozgósítani Szerencs város fejlődéséért.
Kívánom, hogy a megkezdett utat tovább foly-
tassa és hasonló eredményes célokat valósít-
son meg, mint elődje. Kérem a település pol-
gárait támogassák Nyiri Tibort, hogy egy sike-
res város jövőbeli célkitűzései megvalósulhas-
sanak. Munkásságához sok erőt, egészséget és
sikeres éveket kívánok!
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Dendel Balázs május 3-án Miskolcon, a me-
gyei közgyűlésen vehette át a Borsod-Aba-
új-Zemplén megye közbiztonságáért díjat. Ő
az első, aki megkapta ezt a kitüntetést a
Szerencsi Rendőrkapitányságról. Munkája el-
ismeréseként egy Szent Györgyöt ábrázoló
szobrot adtak át neki. A Magyar Rendőrség
védőszentje ugyanis az április 24-én ünne-
pelt Sárkányölő Szent György. Emellett egy
bronz medált, oklevelet és pénzjutalmat is
kapott. Dendel Balázs elmondta, hogy ön-
kormányzati kitüntetéseket kapott már ko-
rábban. Ezen kívül két alkalommal tárgyju-
talmat is adtak neki, amikor egy rablás után,
fél órán belül sikerült elkapnia az elkövető-
ket. Körzeti megbízottként feladatai közé
tartozik a közrend és közbiztonság védelme
és bűnügyi feladatai is vannak. Szerencs, Be-
kecs, Legyesbénye vezetőségével, polgárőr-
ségével és lakosságával szoros kapcsolatban
áll. A címzetes rendőr zászlós a jövőben is
magas színvonalon szeretné folytani a mun-
káját.

M.B.

A Borsod-Abaúj-Zemplén megye köz-
biztonságáért díjat vehette át a közel-
múltban Dendel Balázs címzetes rendőr
zászlós a Szerencsi Rendőrkapitányság-
ról. Szerencs, Bekecs és Legyesbénye
körzeti megbízottja 15 éve dolgozik
rendőrként.

kiTüNTeTéST kapoTT a SzereNcSi
reNdőr



Rendben megkezdődtek az érettségi vizsgák május 7-én reggel Szerencsen. Csaknem
150 diák kezdte el a vizsgát a Bocskai István Katolikus Gimnáziumban. A Szerencsi
Szakképző Iskolában pedig összesen 50 diákra vártak nehéz percek. A feladatlapokat
pontban nyolc órakor kapták meg a végzősök. A középszintű magyar érettségi első
részében egy szövegértési feladatsort és egy rövid szövegalkotási feladatot kellett
megoldani. A két és fél oldalas szöveg idén a „barátságkutatásról” – a barátság
születéséről és fogalmáról – szólt. A második rész két műelemzési feladatot tartal-
mazott. Az érettségizők a tavaly megváltoztatott szabályok alapján dönthették el,
hogy egy megadott művet elemeznek, vagy az összehasonlító elemzést választják.
Május 8-án matematikával folytatódott az érettségi. A középszintű írásbeli vizsga
összesen 180 percig tartott. A feladatlap két részből állt. A rendelkezésre álló időt
tetszés szerint oszthatták be a tanulók, az első és a második rész között. Bodnár
György matematikatanár szerint az érettésigizők, az idén nagyon szerencsésnek
érezhetik magukat, hiszen az elmúlt évek egyik legjobban felépített feladatsorát
kapták. A szerdai napon nem okoztak meglepetést a vizsgázóknak a középszintű
történelem tantárgy feladatai sem. Az érettségi első része egyszerű, rövid választ
igénylő kérdésekből, a második része pedig szöveges, kifejtendő feladatokból állt.
A történelem után az idegen nyelvekkel folytatódott az idei érettségi. N. I.

A Gyermekek Egészsége Program (Gyere-program) keretében tartanak gyermeknapot
a Várkertben május 27-én. A projekt a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének
szakmai vezetésével 2015 óta zajlik városunkban. Ennek első és legfontosabb célja,
hogy a helyi közösség tagjait hozzásegítse az aktív és egészséges életmód kialakítá-
sához, ezzel is csökkentve a gyermekkori elhízást. A résztvevők a felállított sátrakban
egészséges ételeket kóstolhatnak meg és táplálkozási tanácsokat is kaphatnak. Ezen
kívül a gyermeknapon lesz arcfestés, csillámtetoválás, lufi hajtogatás, és ugrálóvár is.
Fellépnek a Napsugár Óvoda és a Gyárkerti Óvoda ovisai, majd Fábián Éva ad gyer-
mekkoncertet és régimódi bohóctréfák is szerepelnek a programok között.

dr. gál andrás
igazgató, bocskai istván ka-
tolikus gimnázium 
146 végzős tanulónkkal vágtunk
neki az írásbeli érettséginek. 57-en

tesznek emelt szintű érettségit és 89
tanuló középszinten vizsgázik. Úgy

gondolom, hogy diákjaink jól felkészültek, a pedagógu-
saink, szaktanáraink jó alapokat adtak a tanulóinknak,
és bízunk benne, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az
idén is eléri a 80%-ot a tovább tanulók létszáma. Én úgy
gondolom, hogy aki tanulni akar, és szorgalmas az meg-
találja a számítását. 

kovács julianna igazgató,
Szerencsi Szakképző iskola

Ebben a tanévben 50-en érettségiz-
nek intézményünkben. 47 saját ta-
nulónk és 3 külsős diák, akik javító
érettségit tettek. Emellett angolból

egy tanulónk érettségizik. A magyar
érettségiben azt tapasztaltuk, hogy a

szövegértésre viszonylag kevés idő állt a diákok rendel-
kezésére, ami gondot okozhatott, a másik része azonban
nem volt túl nehéz. A matematika érettségi feladatai is
vegyesek voltak, hiszen elégségest könnyű szerezni,
ötöst viszont nehéz..

varga koppány péter, bocs-
kai istván katolikus gimnázium

Szeretem a matematikát, jártam is
különórára, így sokat készültem rá.
A matek érettségi feladatait nem
éreztem anyaira nehéznek. Remé-

lem jól fog sikerülni, és bizakodom,
hogy minél több pontot tudok majd el-

érni, ugyanis a tanári pályára készülök. 
Majoros réka, bocskai istván

katolikus gimnázium
A történelem érettségi első részét,
amiben rövid feladatokat kellett
megoldani nehéznek éreztem, ez-
zel ellentétben a második rész, ami-

kor egy rövid és egy hosszú esszét
kellett írnunk az pedig meglehetősen

könnyű volt. Minden feladat, ami közül választhattunk
szóbeli tétel volt, azokat az év során már átvettük és
megtanultuk. Az év folyamán az előző érettségi feladat-
sorait megoldottuk, és jól felkészültünk. Sokat köszön-
hetünk a felkészítő tanárunknak.

zsofcsák valentin, bocskai
istván katolikus gimnázium

A magyar érettségi számomra
könnyű volt. Egy szövegértést, egy
érvelést valamint egy hivatalos le-
velet tartalmazott. A második része

a műértelmezés, ami azt jelenti, hogy
vagy egy verset kellett elemezni, vagy

pedig kettő verset kellett összehasonlítani. Azt érzem és
reménykedem benne, hogy jól fog sikerülni, mert nagyon
sokat tanultam rá.

Könnyebb volt, mint amire számítottak – ezt mondta az érettségizők
többsége a Szerencsi Híreknek. Május 7-én, hétfőn hagyományosan a
magyar nyelv és irodalom írásbeli feladatokkal kezdtek a diákok. Sze-
rencsen összesen 196 diák ad számot tudásáról.

kÖNNyŰ volT 
az idei éreTTSégi

MilyeN volT az idei
éreTTSégi?

gyerekNap 
a várkerTbeN!
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Az összejövetelre a járás iskoláinak vezetőit és
pedagógusait várták, ahol a tehetséggondozás
volt a fő irányvonal. Az eseményt Nyiri Tibor, a
polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester
nyitotta meg, aki a pedagógus hivatás fontos-
ságáról szólt. A nap folyamán előadást tartott
Dr. Polonkai Mária, a Tehetségek Magyarorszá-
ga elnevezésű projekt szakmai vezetője is, aki
a nemzeti tehetségprogram szerepéről beszélt,
illetve a tehetséggondozó koordinátorok fel-
adatait taglalta. A konferencián jelen volt Bódor
Andrea a B.-A.-Z. megyei pedagógiai szakszol-
gálat főigazgatója, aki köszöntő beszédében el-

mondta, hogy egy-egy ilyen szakmai összejö-
vetel elengedhetetlen ahhoz, hogy a pedagógiai
szakszolgálat magas színvonalon tudja végezni
a munkáját. A Szerencsi Pedagógiai Szakszolgá-
lat 2002 óta foglalkozik a tehetséges gyerme -
kek felkarolásával és gondozásával, különböző
műhelyfoglalkozások keretében. Természetesen
nagyon jó kapcsolatot ápol a város iskoláival és
óvodáival. – Szerencsen minden iskolának van
tehetséggondozó tanára, és tehetséggondozó
műhelye, ezért mi nagyon örülünk neki, ha va-
lamilyen módon be tudunk kapcsolódni az ő
munkájukba – hangsúlyozta Dorgainé Botos
Hedvig az intézmény igazgatója. Az eseményen
részt vettek a város általános iskoláinak képvi-
selői is, akik az intézményükben folyó tehetség-
gondozást mutatták be a jelenlévőknek. A Bo-
lyai János Katolikus Általános Iskola igazgatója,
Gaszperné Tilman Edina a lego-robotika okta-
tásról szólt. Derda Péterné, a Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskola igazgatóhelyettese

előadásában elhangzott, hogy az intézmény
Akkreditált Kiváló Tehetségpontként működik
és számos szabadidős tevékenységet biztosíta-
nak az iskolában, azért, hogy a diákok kibonta-
koztathassák tehetségüket.

V. E. A.

SZERENCSI hírekhírek OKTATÁS – NEVELÉS8

A Szerencsi Pedagógia Szakszolgálat
szervezésében tartottak konferenciát
május 11-én a Rákóczi vár Lovagtermé-
ben. A „Mit tehetünk együtt” elneve-
zésű programon szakmai előadásokon
bővíthették tudásukat a pedagógusok.

Május 10-e a Madarak és fák napja. Ebből az alkalomból a Napsugár Óvo-
dában verseken és mondókákon keresztül tanultak a gyerekek a termé-
szetről, majd elültették az óvoda fáját az udvaron. A délelőtt folyamán

játékos feladatok során ismerkedtek meg a különböző madárfajokkal az
ovisok, illetve a környezetvédelem fontosságát is hangsúlyozták a peda-
gógusok. V. E. A.

TeheTSég koNfereNcia SzereNcSeN

Madarak éS fák Napja
a NapSugár ÓvodábaN
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A Bocskai István Katolikus Gimnáziumban több
mint 22 éve vezették be a rendészeti képzést,
melyet egykor az országos rendőrfőkapitány, a

megyei rendőrfőkapitány, az akkori helyi rend-
őrkapitány, a szerencsi önkormányzat és dr. Gál
András igazgató szorgalmazott. A tagozat a
mai napig az intézmény egyik sikerágazata, hi-
szen a gimnáziumban kapott ismeretekkel a
rendész tanulók nagy része a Nemzeti Közszol-
gálati Egyetemen vagy a Rendészeti Szakközép-
iskolában tanul tovább, emellett országos ver-
senyeken is szépen szerepelnek. – A korábbi ka-
pitányok is partnerek voltak ebben a képzés-

ben, de Keresztesi János, a jelenlegi szerencsi
rendőrkapitány kifejezetten zászlóvivője ennek
a tagozatnak. Képzett rendőrtisztek tartanak
órákat itt, illetve a megyei kapitányságról és az
országos főkapitányságról is rendszeresen jön-
nek előadók. Nagy örömünkre szolgál, hogy a
diákjaink megjelennek a körzetben, szolgálatot
teljesítenek a Szerencsi Rendőrkapitányságon
is – mondta dr. Gál András.
Az iskola a jól működő rendészeti képzése elis-
meréseként korábban már kapott kitüntetést a
Belügyminisztériumtól, most pedig a szerencsi
rendőrkapitány, Keresztesi János felterjesztésé-
re ismét kitüntetésben részesült a gimnázium.
Az országos rendőrfőkapitánytól egy Kossuth
pisztolyt és egy oklevelet vehetett át dr. Gál
András igazgató a Rendőrség Napján.
A korábbi években párhuzamos osztályokat is
indítottak az intézményben, és mivel idén is kö-
zel kétszeres a túljelentkezés, ezért a következő
tanévben két osztállyal indul majd a rendészeti
képzés a Bocskaiban. F. D.

Már 22 éve működik a rendészeti képzés
a Bocskai István Katolikus Gimnázium-
ban. Ennek tiszteletére elismerésben ré-
szesítette az iskolát az országos rendőr-
főkapitány, melyet dr. Gál András igaz-
gató vett át a Rendőrség Napján.

A tavalyi év októberében újra rajtolt a K&H Vigyázz, Kész, Pénz! pénzügyi ve-
télkedő, ahol a K&H Csoport pénzügyi edukációs programjában a 2017/2018-
as tanévben már második alkalommal mérhették össze a diákok pénzügyi
ismereteiket. A tanárok, szülők és tanulók által egyformán kedvelt vetélkedő
lehetőséget nyújtott a Bolyai János Katolikus Általános Iskola tanulóinak is,
hogy képességeiket csapatmunkában tegyék próbára, miközben már a fel-
készülés közben értékes tapasztalatokkal gazdagodtak és játszva tanultak. 
A verseny elérte célját, a gyerekek a korosztályuknak megfelelő játékos fel-
adatokon keresztül a megadott ismeretanyagot elsajátították, így a pénzhez
való hozzáállásuk, gondolkodásmódjuk fejlődött, hozzásegítve őket ahhoz,
hogy felnőttként majd okos pénzügyi döntéseket hozhassanak. A verseny
kétfordulós volt, ahol eredményesen szerepeltünk. Egy pénzügyi tematikájú
budapesti osztálykirándulást kaptunk nyereményként iskolai szinten. 
Az alsó és a felső tagozat külön egy-egy napon valósította meg a különle-
ges kirándulást. Gazdag programokat állítottak össze a K&H vetélkedőt
szervezők. Megtekinthettük Budapest nevezetességei közül a Budai Várat,
a Hadtörténeti Múzeumot és a Fővárosi Állat-és Növénykertet. 

Bodnár Nikoletta és Juhász Tiborné pedagógusok

kiráNduláST NyerTek
a bolyaiSok

Az idén 19 éves Országos Technikaversenyt Debrecenben rendezte a Tech-
nikatanárok Országos Egyesülete, melyen a Rákóczi Zsigmond Református
Általános Iskolát a Kőszegi Jácint, Jónás Zsombor és Fehér Bence alkotta
trió képviselte. Az első feladat egy egyedi, csomagban nem kapható össze-
tett munkadarab elkészítése volt: egy bimetál kapcsolóval ellátott önsza-
bályzós propeller modell. A csapat nemcsak aprólékos és igényes munká-
jának, de remek munkaszervezésének köszönhetően is első lett a gyakorlati
feladatban, mely ez évtől külön díjazott kategóriává vált, és kupa is járt
érte. A délután a csapatok előzetes feladatainak bemutatásával és közös
értékelésével folytatódott, ahol idén, a fémek témaköréhez kapcsolódó
mesterségeket, vagy ezek gyakorlóit kellett bemutatni. Másnap az elméleti
teszt kitöltése után, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szer-
vezésében üzemlátogatásra mentek a diákok, a Schaeffler Csoport debre-
ceni telephelyére, ahol leginkább a csapágyak elkészítésével ismerkedhettek
meg a tanulók. Összesített eredményük az országos 6. helyezés lett. Fel-
készítőjük Varga Gábor volt.

22 éveS a reNdéSzeTi képzéS
a giMNáziuMbaN

ügyeS Szerelők 
a rákÓczibaN



Tizennegyedik alkalommal rendezték meg az olvasottsági vetélkedőt má-
jus 12-én délelőtt, a Kiss Attila Alapítvány szervezésében. A résztvevőket
Lakatos Marianna, az alapítvány kuratóriumának elnöke köszöntötte és
elmondta, hogy amikor 2005-ben megalakult a szervezet, az alapítóinak
két fontos álma volt. Az egyik, hogy ápolják és megőrizzék a fiatalon el-
hunyt tanár Kiss Attila emlékét, aki a Bocskai István Gimnáziumnak volt
az igazgatóhelyettese. A másik fontos cél volt, hogy támogassák, keres-
sék és kutassák azokat a tehetséges gyerekeket, akik Szerencsen és a
környék iskoláiban tanulnak. A korábbi elnökről Zemlényi Zoltánról is
megemlékeztek. Jövőre az ő tiszteletére Zemlényi Zoltán olvasottsági
versenynek hívják majd ezt a vetélkedőt. A versenyt Koncz Ferenc or-
szággyűlési képviselő nyitotta meg, aki beszédében az olvasás fontos-
ságáról szólt. A Bocskai István Katolikus Gimnázium alulájában megtar-
tott versenyen 7 iskola 11 csapata mérte össze tudását. Idén Krúdy Gyula:
A macskavári sasok című művét kellett előzetesen elolvasniuk a diákok-
nak, majd különféle játékos feladatokat oldottak meg. Első helyen végzett
a bekecsi II. Rákóczi Fe-
renc Informatika-mate-
matika Tagozatos Álta-
lános Iskola. Jövőre
Csukás István: Nyár a
szigeten című művéből
kell felkészülniük a ta-
nulóknak.              M. B.

M. B.
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A Malchinba tartó szerencsi delegáció május 3-án vágott neki busszal a
több, mint 21 órás utazásnak. Szállásunk gyönyörű környezetben kapott
helyet, lankás hegyoldal, legelésző állatok, tavak sokasága, ringó repce -
táblák környezetében. Az itt töltött napok alatt élvezhettük a német ven-
dégszeretetet, a pedáns tisztaságot, az utak, parkok rendezettségét.
Megfigyeltük a jellegzetes házakat, az előttük lévő csodás kerteket, me-
lyek egyedivé teszik ezt a környéket. Vendéglátóink nagyon változatos
és a környék nevezetességeit és látnivalóit megismertető programokat
szerveztek a diákok és a felnőttek nagy örömére. Megtekintettük az 1000
éves tölgyfákat, majd izgalmas kirándulást tettünk a cölöpökre épült
lombkilátóba. Kerékpártúra alkalmával gyönyörködtünk a táj szépsége-
iben, majd levezetésképpen felmehettünk a Remplini kilátóba. A felújított
Schorssow kastélyban tett látogatásunk különleges élmény marad mind-
annyiunknak, mivel a kastély tulajdonosa minden új művészeti elképze-
lést támogató, egyedi kiállításnak helyet adott, számomra új értelmezést
nyert a „művészet” szó. Diákjaink a város egészét átölelő vetélkedőn vet-
tek részt vegyes nemzetiségű csoportokban. A kirándulások során a ta-
nulók bátran csiszolhatták nyelvtudásukat, megismerhették más nemze-
tiségű fiatalok mentalitását, szokásait, értékeit. A Mezősi Ákosné peda-
gógus által vezetett kenutúra során próbára tehették ügyességüket, ki-
tartásukat. A város napján fergeteges előadást tartottak a Hajnali Nép-

táncegyüttes tagjai a város főterén, méltán lehettünk büszkék mindany-
nyian a szerencsi diákok előadására. A városházán kialakított bemutató
standunknál megkóstolhatták finom borainkat és csokoládéinkat. A vá-
rosházán Európai Uniós kérdéseket vitattak meg a delegációk vezetői,
ahol Csider Andor nagyon lényegre törő , az EU-val kapcsolatos előnyöket
és problémákat érintő gondolatait fogalmazta meg. A kirándulás fény-
pontja a találkozó záró rendezvénye volt, ahol mindenki bemutathatta
kulturális műsorát. A szerencsi diákok zenei-, tánc- és énektudása lenyű-
gözte a hallgatóságot. Nagyon büszkék voltunk diákjainkra felkészültsé-
gükért, melyért köszönet illeti Harkályné Kovács Katalin, Szirmai Andrea,
Bajári Éva és Deguly Szilvia Zsuzsanna tanárnőket. Vendéglátóink külön-
legesen szép műsorral kedveskedtek nekünk, majd a végén egy közös
tánccal egybekötött eszmecsere során búcsúztunk el Malchintól. Az el-
töltött 3 nap után kicsit fáradtan, de nagyon sok szép élménnyel gazda-
godva tértünk haza. Butykai Zoltánné

europarT TalálkozÓ MalchiNbaN

olvaSoTTSági verSeNy

Nagyon fontos számunkra, hogy Zemlényi Zoltán emlékezete tovább él!
Azt gondoljuk, hogy annál nagyobb elismerés nem lehet egy pedagógus
számára, mint hogy a nevével fémjelezzenek egy rangos vetélkedőt: az
olvasottsági versenyt. Köszönet a város vezetésének, a volt iskolájának,
a régi kollégáknak, s főként a Kiss Attila Alapítványnak, akik tovább viszik
az általa megálmodott rendezvényt!
Köszönet a Szerencsi Tankerület vezetésének, hogy tavaly megalapítot-
ták a Zemlényi Zoltán-díjat, amellyel a kimagasló szakmai munkát végző
pedagógusokat díjazzák! Ezzel hozzájárulnak, hogy munkássága, gyer-
mekszeretete, szakmai elhivatottsága méltó elismerésben részesüljön.

A Zemlényi család

Szerencs és három európai testvérvárosa 2004 óta, idén a
XIV. alkalommal szervezte meg az EUROPART elnevezésű if-
júsági és kulturális találkozót. Ebben az évben a németor-
szági Malchin városa látta vendégül a luxemburgi Hespe-
range-ból, a székelyföldi Nyárádszeredából és a Szerencsről
érkező delegációkat. A négyoldalú partnerség célja, hogy
a találkozók során a különböző nemzetiségekhez tartozó
fiatalok megismerhessék egymás szokásait, kulturális és
gasztronómiai értékeit.



Pajuf Izabella Sátoraljaújhelyen született, és a
gyermekkorát 6 éves koráig Szegilongon töltöt-
te. – Szegilongon nem volt óvoda, úgyhogy két-
évesen az anyukám elvitt magával a munkahe -
lyé re, az iskolába. Gyakorlatilag azóta szívom
magamba az iskola levegőjét és azt gondolom,
hogy ez meghatározta a későbbi pályámat. An-
nak idején azért költöztünk Szerencsre, mert
olyan kevés gyerek volt a faluban, hogy egyedül
lettem volna első osztályos tanuló abban az év-
ben és anyukám volt az egyetlen tanítónő. Úgy
döntöttünk, hogy Szerencsre jövünk, és itt kez-
dem az általános iskolát a Hunyadiban – meséli
Izabella. – Mikor Szerencsre kerültünk, nagyon
szokatlan volt ez a hatalmas iskola a régi csalá-
dias légkörhöz képest– folyatja. 
Izabellát mindig is az idegen nyelvek érdekelték,
kedvenc tantárgya az orosz volt. – Abban az
időben még csak oroszt tanítottak, de negyedi-
kesként német szakkörre is jártunk az egyik ba-
rátnőmmel. Ez csak egy- két évig tartott, és már
akkor is nagyon tetszett a német nyelv. A gim-
náziumban nagyon jó nyelvtanáraim voltak,
akiktől nagyon sokat kaptam és ők nagymérték-
ben hozzájárultak ahhoz, hogy merre mentem
tovább. Ezen kívül valahogy a más népek, más
kultúrák megismerése mindig is tetszett, az
olyan izgalmas volt, hogy egy másik országban
máshogy beszélnek – tette hozzá.
Pályaválasztásában egyértelmű volt, hogy az
orosz és a német nyelvvel szeretne továbbtanul-
ni. –Nagyon sok lehetőségem akkoriban nem
volt a nyelvekkel, gyakorlatilag csak a pedagógiai
főiskola. Mindig is Szegedre szerettem volna
menni, ez volt az álmom. Olyan szerencsém volt,
hogy az orosz-német szak abban az évben csak

ott indult, így kerültem tehát Szegedre a Juhász
Gyula Tanárképző Főiskolára. Itt négy évet töl-
töttem, ebből 3 félévet külföldön. Az első évben
egy félévet az NDK-ban, a következő évben egy
félévet a Szovjetunióban. Az utolsó évben még
egyszer sikerült egy féléves részképzés kereté-
ben az akkor már egyesített Németország nyu-
gati részén tanulni. Ezek az utazások nagyban
hozzájárultak a nyelvi fejlődésemhez, amiért na-
gyon hálás vagyok. Később elvégeztem a Sze-
gedi Tudományegyetemen a kiegészítő német
szakot is – tette hozzá.
Miután megszerezte a diplomáját, Sárospatakra
került egy általános iskolába, majd nemsokkal
később tolmácsként dolgozott. – Az apukám cé-
géhez kerültem Mádra, ahol másfél évig dolgoz-
tam és mindezt nagyon élveztem, mert teljesen
más munka volt, mint az iskola. Ezután Tokaj-
ban, a gimnáziumban is tanítottam négy évig,
majd visszajöttem tanárként a Bocskaiba. Gál
András igazgató úr megkeresett, hogy szeretné,
ha itt dolgoznék. Ez 1997-ben volt, azóta itt va-
gyok - mondja Izabella. 
Azt meséli, hogy szereti a munkáját, mert min-
den nap egy új kihívás számára. – Tényleg nincs
két egyforma nap, még ha két ugyanolyan osz-
tályban ugyanazt a tananyagot adod le, akkor
sem. Elsősorban azt szeretem benne, hogy vál-
tozatos, és fiatalokkal vagyok körülvéve, ez fia-
talon tart. Ez az y generáció nem olyan, mint ré-
gen volt, nagyon toppon kell lenni mindenből.
Olyanból is, ami nem az én világom. Én még a
régi rendszerben tanultam és sokáig úgy taní-
tottam nyelvet, ahogy engem tanítottak, de lá-
tom, hogy ez már nem megy. Teljesen új mód-
szerekkel, más alapokra kell helyezni a nyelvok-
tatást. A tudás átadása inspirál, és a sikerek, a
sok nyelvvizsga, és, hogy a volt diákjaim szintén
ezt az utat választották. A csillogó szemeket lát-
ni az mindig nagy élmény – folytatja.
Pajuf Izabella a kezdetektől vállal tolmácsolási
feladatokat, elsősorban a testvérvárosi kapcso-
latok terén. Az EUROPART rendezvényein immár
8 éve segíti a megértést nemcsak Szerencsen,
hanem Németországban és Luxemburgban is. A
Bolyai János Katolikus Általános Iskola tehetség-
gondozó programjában is aktívan részt vett. Elő-
ször Mönks professzor előadásait, később pedig

a professzor úr kérésére a „Ha tehetséges a gye-
rek” c. könyvét fordította magyar nyelvre. A
szakfordító képesítést is megszerezte. – Nagyon
tetszett, hogy lefordítottam a professzor úr
könyvét, és ezen felbuzdulva beiratkoztam a
Miskolci Egyetemre, ahol társadalomtudományi
és gazdasági szakfordítói képesítést szereztem.
Ez egy egy éves tanulmány volt, aminek minden
percét élveztem. Itt tényleg azt tanultam, ami
igazán érdekelt. Időközben rájöttem, hogy mind-
ez ugyan nagyon tetszik, és sokszor bíznak meg
fordítási feladatokkal, de nekem túl monoton a
gép előtt ülni, és szótározni. Én ettől sokkal moz-
gékonyabb vagyok és szeretek emberek között
lenni, szeretem a szabadságot. A tolmácsolás vi-
szont nagy kihívás számomra. Ez is egy szakma,
amit soha nem tanultam. Azt tartják, hogy ez az
egyik legnehezebb szellemi munka és olyankor
mindig azt érzem, hogy oda kell tenni magam,
ezért szeretem – mondja.
A gimnáziumban jól érzi magát, szeret itt dolgoz-
ni. – 2005-ben kaptam meg az év pedagógusa
kitüntetést, ami különösen értékes volt számom-
ra, hiszen ezt a kollégák döntötték el és nagyon
örültem, hogy akkor alkalmasnak találtak arra,
hogy ezt megkapjam. A tanári karban nem csak
kollégákra, hanem barátokra is leltem. Szabad-
időnkben is nagyon sokat vagyunk együtt: nya-
ralni, túrázni, színházba, moziba megyünk, tehát
tényleg egy jó kis csapat jött össze. – meséli.
Váratlanul érte a városnapi kitüntetés. – Megle-
pődtem, ugyanakkor nagy megtiszteltetés volt
számomra. Először nem értettem, hogy miért én
kaptam. Aztán belegondoltam, hogy az iskolai
eredmények miatt és talán azért is, mert a város
életében valamilyen szinten benne vagyok. Sze-
retném megköszönni a város vezetésének, hogy
méltónak találtak erre a kitüntetésre. Nagyon
örültem neki és tudom, hogy ez bizonyos köte-
lezettséggel is jár, igyekszem ennek megfelelni
– mondja a tanárnő.
Hobbija a nyelvtanulás, a német mellett önszor-
galomból angolul is tanult, emellett a spanyol
nyelv érdekli még. – Goethe szerint: „Aki nem is-
mer idegen nyelveket, semmit sem tud a saját-
járól” – tette hozzá. Izabella szabadidejében sze-
ret sportolni és utazni is, tervei között szerepel a
skandináv országok meglátogatása. M. B.
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A város napján minden évben ünnepélyes keretek között fejezi ki tiszteletét az
önkormányzat azon személyek iránt, akik munkájukkal hozzájárultak a város
gazdasági, társadalmi, szellemi életének fejlődéséhez és a közösség építéséhez.
Pajuf Izabella Tünde a Bocskai István Katolikus Gimnázium német szakos tanára.
Idén ő is megkapta a Szerencs Város Közszolgálatáért kitüntetést.

„éN azT hiSzeM, aNNál NiNcS Nagyobb ÖrÖM,
MiNT valakiT MegTaNíTaNi valaMire, 

aMiT NeM Tud, éS Nagyobb jÓTéTeMéNy SeM.”
MÓricz zSigMoNd



Szerencsi polgármesteri hivatal
Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hi-
vatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig,  szer-
da: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.

Fogadóórák: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik
hétfőjén 14 órától, legközelebb június 18-án. Nyiri Tibor alpolgármes-
ter: minden hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb június
21-én. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig,
legközelebb május 30-án és június 13-án.
A fogadóórák általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202-
es számon.

Szerencsi járási hivatal, kormányablak
Szerencs, Rákóczi út 89. Tel: (47) 795-248, (47) 795-246, (47) 795-240
(porta). Ügyfélfogadás: hétfő: 7–17 óráig, kedd–péntek 8–18 óráig.

Szerencsi járási hivatal és gyámhivatal
Szerencs, Rákóczi út 63. Tel: (47) 777-561, (47) 777-562, (70) 436-1999.
Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig, péntek:
8–12 óráig.

ügyeletes gyógyszertárak 
Május 21-27.: Oroszlán Gyógyszertár, május 28. – június 3.: Alba Pa-
tika, június 4-10.: Tesco Gyógyszertár, június 11-17.: Centrum Gyógy-
szertár.

gyermekorvosi rendelők
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: rendel: dr. Bodosi Csilla házi
gyermekorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 362-612. Ren-
delési idő: hétfő: 13–16 óráig; kedd: 8–11 óráig; szerda: 13–16 óráig; csü-
törtök: 8–11 óráig; tanácsadás: 11–12 óráig; péntek: 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: dr. Bobkó Géza házi gyermekor-
vos, főorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 361-547. Rendelési
idő: hétfő: 8–12 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig; kedd: 13–16 óráig, Ondi út
12.: 17–18 óráig., tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 9–12 óráig, Ondi út 12.:
17–18 óráig; csütörtök: 13–16 óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig.; péntek: 9–12
óráig, Ondi út 12.: 17–18 óráig. Gyermekszakrendelés a rendelési időben.

központi orvosi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: (47) 364-300. Diszpécserszolgálat: (47) 362-
255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, sza-
badnapokon, munkaszüneti napokon és ünnepnapokon reggel 7 órától
az első munkanap reggel 7 óráig.

Szerencsi Művelődési központ és könyvtár
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax: 47/ 362-290. Igazgató:
20/971-0861. E-mail: szerencsiamk@szerencs.hu

Szerencsi hírek ügyeleti telefonszáma:

(20) 340–6089

kÖzérdekŰ iNforMáciÓk
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Az ízletes, fehér virágú
akácerdeink csaknem
egyötödét teszi ki. Észak-

Amerikából a XVI. század-
ban került Európába. Gyó-

gyászati szempontból igen ér-
tékes növény. Virágából készült teá-

ja köhögéscsillapító, hurut- és görcsoldó, enyhe
hashajtó. Meghűléses betegségeknél izzasztó
hatású. Gátolja a túlzott gyomorsavképződést,
gyomor- és bélfekély esetén is alkalmazható.
Fánk és palacsinta készítésénél ízesítőként a
tésztába keverhetjük, teakeverékekbe pedig íz-
javítóként adagolhatjuk. Ráncsimító, bőrtónus
javító hatása is van, így előszeretettel alkalmaz-
zák kozmetikumokban. Ha pedig egyszerűen

egy kis kényeztetésre vágyunk, tegyünk a für-
dővízbe jó sok akácvirágot. Gyűjtése egyszerű,
frissen, a virágzás kezdetén érdemes leszedni.
Ez az időszak május-június elejére esik. A virá -
go kat a fürtök begyűjtése után fejtsük le a zöl-
des kocsányról, és azonnal szárítsuk meg. 
A megszárított akácvirág kiválóan alkalmas te-
ának. Gyomorsav-túltermelés és emésztési za-

varok esetén a panaszok enyhítésére, megszün-
tetésére, vagy megelőzés céljából készítsünk te-
át az akácvirágból az alábbiak szerint: 2 teás-
kanálnyi szárított akácvirágot 2 dl forró vízzel
leforrázunk, majd 5 perc elteltével leszűrjük. Íze
kellemes, alkalmanként akár élvezeti teaként is
fogyaszthatjuk.

Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: Ősrégi idők óta használják fűszerként. A beküldők közül Bu-
dainé Juhász Katalin, 3900 Szerencs, Ondi út 35. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynö-
vénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a
szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mikor érdemes begyűjteni az akácvirágot? Megfejté-
seiket június 1-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és
Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

Az egészséges életmód két alappillére a helyes
táplálkozás és a rendszeres mozgás. Sajnos
manapság az egyik, és a másik betartásában
is vannak hiányosságok. A helyes étrend kiala-
kításához segítséget nyújt a Magyar Dietetiku-
sok Országos Szövetségének (MDOSZ) friss
táplálkozási ajánlása, az OKOSTÁNYÉR®,
amelynek tavaly elkészült a 6-17 éves korosz-
tály számára kidolgozott gyermekváltozata is.
Mivel a felnőttekhez képest a különböző korú
gyerekek energiaigénye nagyon eltér egymás-
tól, ezért esetükben az adagok és a mennyisé-
gek meghatározása igen hangsúlyos szerepet
kapott. Ezentúl bármelyik gondos anyuka vagy
fiatal – aki ellátogat az MDOSZ honlapjára
(www.mdosz.hu) – ki tudja számolni, hogy mi-
ből, mennyit kellene a tányérra vagy az uzson-
nás dobozba pakolni, mivel a szakmai szerve-
zet külön energiaigény-kalkulátort és adagolási
útmutatót is készített a gyerekeknek az aján-
lásához. A felnőtteknek szóló ajánlás is köny-
nyebben használható, mint a régebbi változa-
tok. Azzal, hogy tápanyagok helyett élelmiszer-
típusokat ad meg, és ezek helyes arányát egy

tányérformán ábrázolja, sokkal közelebb áll a
való élethez, mint a korábbi ajánlások. 
Az OKOSTÁNYÉR® felhívja a figyelmet a bevitt
só, zsiradék és cukor mennyiségének csökken-
tésére is, amihez praktikus táplálkozási tippe-
ket ad. Hangsúlyozza a megfelelő napi folya-
dékbevitel és a rendszeres testmozgás fontos-
ságát is. Annál is inkább, mert egyre mozgász-
szegényebb életet élünk. Felmérések szólnak
arról, hogy például mi, európaiak egy órával
többet ülünk naponta, mint tíz évvel ezelőtt.
Ülünk az irodában, aztán beülünk az autóba,
otthon pedig lehuppanunk a tévé vagy a szá-
mítógép elé. Sajnos ez a tendencia nem csak
a felnőttekre, hanem a gyerekekre is jellemző,
hiszen a játszótéri szaladgálást, a grundfocit
egyre inkább a különböző kütyük és a mobil
fölötti görnyedés váltja fel, miközben az egész
világon terjed az elhízás. Ma Magyarországon
a felnőtt lakosság 65 %-a túlsúlyos vagy elhí-
zott és minden ötödik gyermek küzd ezzel a
problémával. Ennek oka egyfelől a helytelen
táplálkozás, másfelől a mozgásszegény élet-
mód, ami bizonyítottan összefügg az elhízással
és számos más, súlyos betegség kialakulásának
kockázatával is. A mozgás hiányát ma már
ugyanolyan veszélyesnek tartják az egészségre
nézve, mint a dohányzást.

Mennyit kellene mozognunk?
Egy felnőtt embernek naponta legalább 30
perc közepesen intenzív mozgást kellene vé-
geznie ahhoz, hogy a napi kalóriamennyiség
egy részét, kb. 20-30%-át elégesse. A többi
energiamennyiség az alapanyagcseréhez,
emésztéshez, légzéshez és a létfontosságú
szerveink működéséhez szükséges. A mozgás-

hoz azonban nem feltétlenül kell edzőterembe
mennünk, a tavaszi nagytakarítással elégetett
kalóriák is beleszámítanak az energia-egyen-
súlyba. Egy rövid séta a parkban, egy buszme-
gállónyi gyaloglás vagy a lift helyett a lépcső-
zés, de akárcsak egy kiadós játék a gyerekekkel
a játszótéren már mind-mind olyan tevékeny-
ség, ami segíti ellensúlyozni a bevitt kalóriákat,
nem beszélve a mozgás egyik legszórakozta-
tóbb formájáról, a táncról. Ezzel az örömteli
mozgással is sok mindent le lehet dolgozni.
Azért is érdemes mozogni, főleg a szabadban,
mert a sportnak stresszoldó hatása is van, javul
tőle az önértékelésünk és a közérzetünk, erő-
södik vele az immunrendszerünk. Nem érde-
mes halogatni, itt a jó idő, kezdjük el a rend-
szeres testmozgást!

Gyere el a GYERE® Napra!
Hamarosan véget ér a GYERE® program Sze-
rencsen. Ez alkalomból május 27-én mindenkit
vár a program szakmai vezetője, a Magyar Di-
etetikusok Országos Szövetsége egy színes
rendezvénnyel a Rákóczi-vár udvarában 14
órától 18 óráig. Fellépnek majd a Napsugár és
a Gyárkerti Óvoda ovisai, a legkisebbeknek Fá-
bián Éva ad koncertet, de lesz bohóctréfa,
táncbemutató, bűvész és meglepetés koncert
is a színpadon. A sátrakban pedig egészséges
kóstolókkal, táplálkozási tanácsadással és moz-
gástippekkel várják az érdeklődőket. Nem hiá-
nyozhat a programból a lufihajtogatás, a csil-
lámtetoválás, arcfestés, és persze az ugrálóvár
sem!
A gyereknapi GYERE rendezvény a szeren-
csiek és a programban résztvevők számá-
ra ingyenes.

a héT gyÓgyNÖvéNye: az akácvirág

gyere®, együNk helyeSeN, MozogjuNk
reNdSzereSeN éS éljüNk jÓl!
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VÁNYAI
TEMETKEZÉS
47/361-906, 20/966-4464

KRIPTA, SIRKŐ

a Szerencsi hírek 
következő száma

2018. június 8-án
jelenik meg.
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INGATLANINGATLAN

Egyedülálló férfi részére lakrész ki-
adó Szerencs központjában. Érd.:
20/287-3659 (7-10)
Szerencs központjában 46 m2-es la-
kás eladó. Érd.: 47/363-097 (7-10)
Szerencs, Kandó K. u.1 sz. alatti tár-
sasházban, I. emeleti 1,5 szobás kon-
vektoros lakás, garázzsal eladó (fel-
újítandó). Érd.: 70/341-5933 (9-10)
Szerencs, Bástya u. 20 sz. alatti 95
m2, 3,2 m belmagasságú kertes csa-

ládi, felújítandó ház eladó. Érd.:
70/341-5933 (9-10)
Szerencs legszebb zöldövezeti részén
nagy nappalis, új modern amerikai
konyhás panorámás családi ház nagy
garázzsal füvesített kerttel eladó. Érd.:
20/348-9548 (7-9)
Szerencs csendes környékén, a bel-
városhoz közel eladó egy folyamato-
san rendben tartott, felújított 4 szo-
ba+ nappalis családi ház. Érd.:
20/295-8832 (7-12)
Szerencs és környékére hosszú távra
keresek kőműves segédmunkást és
festőt. Érd.: 20/549-1976 (9-10)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Szerencs Város Sportegyesületének felnőtt férfi kosárlabda csapata május
12-én játszotta a Borsod Abaúj- Zemplén megyei bajnokság döntőjét Ti-
szaújvárosban. A mérkőzés tétje az volt, hogy ki lesz a megye legjobb
gárdája. Ennek fényében izgalmas mérkőzést láthatott a közönség. A

szerencsiek jól kezdték az
összecsapást és sikerült 8
pontos előnyre szert ten-
niük, amit a mérkőzés to-
vábbi részében is megtar-
tottak. Végeredmény Sze-
rencs VSE- Club 96 Tisza-
újváros: 87:96 így a sze-
rencsi csapat lett a me-
gyei bajnok. A tervek sze-
rint a hazai együttes a
következő szezonban is
elindul a megyei megmé-
rettetésen. Endrész Ta-
más edző elmondta,
hogy a további sikerek el-
éréséhez szemléletváltás-
ra és intenzívebb edzésre
lesz szükség.           V. E. A.

Onga csapatát fogadták május 12-én a szerencsi focisták a Tatay Zoltán If-
júsági Sporttelepen. A felnőtt mérkőzésen az első gólt a vendégek lőtték
a 13. percben, a szerencsiek azonban gyorsan reagáltak az ongaiak talála-
tára. A 34. percben Nagy László talált utat a vendégek hálójába, hat perccel
később pedig Ter-
nyik Máté góljával
előnyt szerzett Sze-
rencs az első félidő-
ig. A második játék-
részben az ongaiak
sorra lőtték a gólo-
kat. A szerencsiek
kihasználva a hazai
pálya előnyét és a
nézők szurkolását,
nem adták fel a
meccset. A 84.
percben Szűcs Máté

talált a vendégek hálójába. A hazai gól ellenére ekkor úgy tűnt, hogy az
ongaiak megnyerték ezt a találkozót, azonban erre Berecz László cáfolt rá,
aki a 93. percben kiegyenlítette a rúgott gólok számát. A B.A.Z. megyei I.
Felnőtt 27. forduló eredménye, Szerencs VSE–Onga 4-4. A hazai gárda je-
lenleg a tabella 12. helyén áll. Az U19-es együttes 1-3-ra kikapott az ongaiak
ifi csapatától.

N. I.

Nehéz cSaTáT vívTak a SzereNcSi
fociSTák

Szerencs Város Sportegyesületének kézilabda csapata a Mezőkeresztes
VSE együttesét fogadta a Kulcsár Anita Sportcsarnokban május 11-én.
Már a mérkőzés elején látszott, hogy a tabella első helyén álló mezőke-
resztesi gárda komoly ellenfél lesz. A szerencsiek lendületesen kezdték a
meccset, de a vendégek hamar megszerezték a vezetést, 24-13-as ered-
ménynél mentek pihenőre a játékosok. A második játékrészben a hazaiak
próbálták behozni a lemaradást és látványos támadásokat indítottak az
mezőkeresztesiek hálójába, ennek ellenére az ellenfél bizonyult jobbnak.
Végeredmény: Szerencs VSE–Mezőkeresztes VSE: 21-53. A bajnokságban
a Szerencs VSE az ötödik helyen végzett. M. B.

Megyei bajNokok a felNőTT 
koSaraSok

alulMaradTak a kéziSek
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Megyei bajnok lett a Szerencs VSE U16-os csapata. A szerencsi fiatal fo-
cisták a szezon utolsó mérkőzésén május 17-én, Encs gárdáját fogadták
hazai pályán. A szerencsiek már a mérkőzés legelején, mindössze pár
másodperc elteltével gólt lőttek - ezzel is jelezve a vendégeknek, hogy
nem akármilyen csapattal van dolguk. A mérkőzés további részében sorra
születtek a szerencsi gólok. A B.-A.-Z. Megyei U16 Keleti csoport 18. for-
duló eredménye, Szerencs VSE U16–Encs VSC U16 6-0. Nyiri Tibor az
SZVSE elnöke a mérkőzés végén személyesen is gratulált a játékosoknak,

véleménye szerint ezt a csapatot érdemes egyben tartani. Ternyik Máté,
az együttes edzője elmondta, hogy a szerencsi játékosok az egész szezon
alatt erőn felül teljesítettek, megérdemelten győztek, és nagyon büszke
rájuk. A szerencsi focisták 18 mérkőzésből 18-at megnyertek. A csapat a
nyáron sem tétlenkedik, több napos edzőtáborokban fognak készülni a
következő idényre. N. I.

bajNok leTT a SzereNcSi u16-oS
labdarúgÓcSapaT

Az NB II-es együttesünk a debreceni AK I. csa-
pathoz látogatott, ahol kiélezett meccsre készül-
tünk. A kezdés nagyon jó volt, mert sikerült
mindkét páros mérkőzést megnyerniük, amely
nagy előnynek számít egy rangadó során. Stadler
Tamás ezen a napon nem talált legyőzőre, és
mind a 4 egyéni mérkőzést sikerült megnyernie.
Korály Tibor 3 mérkőzést nyert, míg Lehoczki Gá-
bor 2 mérkőzéssel járult hozzá a szerencsi siker-
hez. Így a végeredmény 11–7 lett a szerencsiek
javára.
Az NB III-as csapatunk Sárospatak együttesét fo-
gadta a Hunyadi Sportcsarnokban, ahol a szezont
jó szerepléssel szerettük volna zárni. Ennek meg-
felelően jól összpontosítva itt is sikerült mindkét
páros mérkőzést megnyerni, amely elég lendü-
letet adott a folytatáshoz, így végül fölényes
győzelmet arattunk 14 – 4 arányban. Köllő And-
rás 4, Török Gábor 3, Filácz Attila 3, míg Köllő
Ábel 2 győzelemmel járult hozzá a szerencsi si-
kerhez. 
Összegzésképpen elmondható, hogy a csapatok
sikeresen teljesítették a kitűzött célt, hiszen az
NB II-es gárdának sikerült dobogós helyet, 3. he-
lyezést elérni. Ki kell emelni Lehoczki Gábor ve-
zéregyéniségét, aki mindig pozitív kisugárzással
volt jelen a mérkőzéseken és csapattársait a hig-

gadtságával, a nyugodtságával és bátorító sza-
vaival tudta buzdítani. Stadler Tamás, az év során
egyre jobban belejött a játékba, meghatározó
csapattag lett, akinek kiegyensúlyozott játékára
mindig lehetett számítani. Macsuga József is
egyenletes játékkal képviselte a csapatot, és a
tőle megszokott látványos játékkal tudta mindig
gyönyörködtetni a hazai szurkolókat. Korály Ti-
bor képes volt szinte mindenkit megszorongatni,
illetve megverni a mezőnyben, s az ő gyorsasá-
gával, dinamikus játékával nehezen tudták fel-
venni a versenyt. Ezúton is gratulálok a csapat
nagyszerű teljesítményéhez és a 3. hely megszer-
zéséhez.
Az NB III-as csapat keretein belül célunk volt já-
téklehetőséget biztosítani a sportolók számára.
A célkitűzés az 1-8. közötti hely megszerzése
volt, és a szezon végén sikerült az 5. helyen vé-
gezni. Török Gábor a szezon közben csatlakozott
és ez meghozta a stabilitást. A második félévben
több meccset sikerült megnyernünk, mint az el-
sőben. Török Gábornak, aki gyerekként a magyar
országos ranglistán az első 10-ben is benne volt,
meglátszik a játékán a letisztult játékstílus, ame-
lyet mindig öröm nézni. Filácz Attila hozta a tőle
elvárt eredményt, hiszen szinte mindig megmu-
tatkozott a helyzetfelismerése és a játék intelli-

genciája. Köllő Ábel fiatal kora ellenére többször
is nagyon szép játékra volt képes, amelyet első-
sorban Li Hongyang edzőtől sajátított el, amely-
nek – reményeim szerint – lesz még folytatása,
és jövőre még több sikert tud majd elkönyvelni. 
Meglátásom szerint jövőre indokolt lesz egy me-
gyei csapat elindítása, mert az NB III-as egység
jelenlegi tagjainak még edződnie kellene a me-
gyei osztályban, hogy megfelelő meccsrutint és
játéklehetőséget kapjon, s képessé váljon az NB
III-ban való sikeres szereplésre. A megyei csapat
tagjai lennének a következő idényben: Balogh
Sándor, Csorba István, Deli István, Lapis Zoltán,
Sárossy Balázs és Zeller Gábor. 
Köszönetemet szeretném kifejezni a szerencsi
önkormányzatnak, hogy nem kevés anyagi hoz-
zájárulással segíti az asztalitenisz szakosztály
működését és fennmaradását. Továbbá köszö-
netet mondok támogatóinknak: Lapis Zoltán
egyéni vállalkozónak, a Náli Festékcentrum Kft-
nek és a Clearservice Kft-nek, hiszen szponzora-
ink anyagi lehetőségükhöz mérten támogatják a
szakosztályunkat, amely összegekből új eszkö-
zöket vásárolhatunk, valamint több versenyre tu-
dunk eljutni az asztalitenisz szakosztály külön-
böző korú játékosaival.

Köllő András szakosztályvezető

Mindkét csapatunk a nemzeti bajnokság utolsó fordulóját játszotta május 19-én és 20-án. Az NB II-es gárda szereplésének
nagy volt a tétje, mert a 3. helyért játszott, az NB III-as csapat pedig az 5. helyért küzdött.

aSzTaliTeNiSz – éveS beSzáMolÓ



Előző rejtvényünk megfejtése: Szép május jöjj, hogy ébreszd a fáknak ágait. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Durányik Andrea,
3900 Szerencs, Ondi út 8. A fenti rejtvény megfejtését június 1-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.
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kereSzTrejTvéNy

kos: iii. 21. – iv. 20.
A lehetőségek ideálisak lesznek karri-

erje építéséhez. A Kos csillagjegy szülöttei jó, ha
ebben a periódusban a magánélet terén némileg
visszafogják magukat. A komoly párkapcsolat-
ban élőknek nincs okuk az aggodalomra.

bika: iv. 21. – v. 20.
Májusban néhány kérdés tekinteté-

ben elbizonytalanodhat, és meglehet,
hogy dilemmák is gyötrik majd. Szerencsére má-
soknak mindez nem tűnik fel, mivel a viselke-
désén ez nem lesz észrevehető. 

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
A csillagjegy szülötteire végre rámo-

solyog a szerencse a szerelem terén is.
Azok a komoly párkapcsolatok is újult erőre
kapnak, amelyek esetében az év korábbi idő-
szakában kisebb problémák, illetve a szeretet
lángjának elhalványulása volt tapasztalható. 

rák: vi. 22. – vii. 22.
Most érdemes minden idejüket és

energiájukat a karrierjük építésére for-
dítani. A Bika csillagképben álló Napnak kö-
szönhetően egy rendkívül gyümölcsöző időszak
fog beköszönteni az életében, ráadásul remekül
érezheti magát a barátai társaságában is. 

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
A májusi hónap során az Oroszlán

rendkívüli módon élvezni fogja az élete minden
egyes momentumát. Ez a periódus ideális lesz
a flörtölésre és a kalandokhoz , de komoly pár-
kapcsolatokra is kifejti majd a hatását.

Szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Egy komoly magánéleti dilemmával

szembesülhet. Ennek az optimális meg-
oldása érdekében a szívére kell hallgatnia, mivel
csakis így lehet majd boldog. Később sokkal in-
kább megbánja azt, ha kihagyott valamit.

Mérleg: iX. 24. – X. 23. 
A karrier tekintetében a Mérleg szá-

mára ez a hónap egy kifejezetten nyu-
galmas periódus lesz.. Májusban, a szabadide-
jében örömmel veti majd bele magát a kultúra
és a művészetek világába, így új élményekkel
gazdagodhat, és bővítheti ismereteit

Skorpió: X. 23. – Xi. 22.
A horoszkóp szerint a Skorpiónak má-

jusban tartózkodnia kell a túlzott naivi-
tástól és hiszékenységtől. A környezetében jó
néhány rosszakarója van, akik könnyen kihasz-
nálhatják a gyengeségeit. Ebben az időszakban
legyen nagyon óvatos az emberekkel.

Nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Egy rendkívül pozitív időszak lesz a

Nyilas számára. Olyan periódus áll majd ön
előtt, amely során nem lesz híján a kreativitás-
nak, így még a mások számára leküzdhetetlen
akadályokkal is könnyen meg fog birkózni.

bak: Xii. 22. – i. 20.
Karrierje kifejezetten kedvezően fog

alakulni a Bak számára, de egyáltalán
nem lesz egy sétagalopp, mivel néhány problé-
mával is meg kell majd birkóznia, de ezek után
a jól megérdemelt jutalma sem marad el.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Májusban a Vízöntő csillagjegyben

születettek életének minden területét a
harmónia fogja jellemezni. Fontos, hogy ebben
az időszakban a szeretteire is kellő figyelmet
fordítson, mivel az egyik családtagja bajba kerül
majd, és az ön segítségére lesz szüksége. 

halak: ii. 20. – iii. 20.
Májusban mindennél jobban fog

vágyni a karrierbeli sikerekre, de a ho-
roszkóp szerint érdemesebb kivárni egy kedve-
zőbb időszakot. Nem lesz ugyan híján a kellő
motivációnak, de a csillagok állása nem lesz
kedvező a karrierépítés szempontjából.

horoSzkÓp (2018. május 25. – június 15.)

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő fősor első része. 11. Üdülő-
falu Veszprém megyében. 12. Termő szélei nélkül! 13. A muszlin
közösség vezetője. 14. Szovjet-lett sakkozó volt (Mihail 1936-
1992). 15. Neon vegyjele. 17. Talmi, hamis. 18. Kisgyerekeknek
mondott búcsúzó mondatszó. 19. Három oxigénatomból álló
instabil molekula. 21. A honfoglaló magyarok hét vezérének
egyike. 22. A világ egyik leghíresebb amerikai énekese volt
(Presley 1935-1977). 24. Bő. 25. Svájc autójele. 26. Germánium
vegyjele. 27. Az ábécé hárombetűs mássalhangzója. 28. Város
Romániában. 29. A görög-keleti egyházban a szentségtartót
takaró fehér fátyol. 31. Verdi négyfelvonásos operája. 32. Angol
Iskolák Labdarúgó Szövetsége nevének rövidítése. 34. Páratlan
karó! 35. Ajtó azonos hangzású betűi! 36. Középen érzik! 
37. Város Olaszországban, Puglia régió székhelye. 39. Osztrák
és magyar autók jelzése. 40. Gyümölcsös szomjoltó.
FÜGGŐLEGES: 1. Bern folyója. 2. Holland légitársaság. 3. Ford
modell. 4. Az SZTK elődje. 5. Férfi keresztnév. 6. „Találkozunk
a Mc Donald'…” frizura. 7. Zambia fele! 8. Egyszerű gép. 
9. Ilyen állat a ló is. 10. Település Fejér megyében. 11. A meg-
fejtés második befejező része. 16. „A” bálvány! 18. Torony-
szerű, többszintes építmény, a buddhista templomegyüttes
része. 19. Féltően véd. 20. Ozmium és cirkónium vegyjele. 
21. Komárom-Esztergom megyei településen lakik.23. Folyó
folyása irányába. 25. Compact Disc rövidítése. 29. -.., -re. 30.

Névelővel: Észak-európai nép. 31. Város Svédországban. 33. Tudomány, ismeret, munkaterület ága. 34. A Winnetou írója (May 1842-1912). 35. Megvan!
37. A nyúl hímje. 38. A Duna jobboldali mellékfolyója Svájcban és Ausztriában. 39. Autósiskola. 41. Délelőtt rövidítése. 42. Az indium vegyjele.
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