eNergeTikai
korszerűsíTések
az idősek otthonában zajlanak a fűtés korszerűsítésének munkálatai, amely
az energetikai fejlesztésekre elnyert 395 millió
forintos pályázatból valósul meg. (7. oldal)
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Nyiri Tibor
a kisTérségi
Társulás
új elNöke
a kistérségi polgármesterek teljes bizalmat szavaztak Nyiri Tibornak, a szerencsi Többcélú kistérségi
Társulás május 24-én megtartott ülésén. (3. oldal)
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a hősökre emlékezTek
Az I. és II. világháborúban elesett hősökre emlékeztek május 25-én az egykori
Hunyadi iskola előtti katonaszobornál.
Az ünnepségen beszédet mondott Koncz Ferenc
országgyűlési képviselő, aki arról szólt, hogy
szerencsések vagyunk azért, mert nekünk nem
kell ilyen tragikus eseményekben részt vennünk,
mint a felmenőinknek. – Adja Isten, hogy könynyű legyen a föld azoknak, akik akkoriban a

rossz szerencséjük folytán és a parancsoknak
köszönhetően az életüket áldozták fel a hazáért
– mondta.
Nyiri Tibor, a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester is megosztotta gondolatait a világháborúk okozta tragédiákról és a hősies cselekedetekről. Ezt követően Nagy József versmondó szavalata következett, majd a Szerencsi
Férfikórus énekelt. Az eseményen imát mondott
Csejoszki Szabolcs görögkatolikus parókus,

Kocsis Sándor római katolikus plébános és Balázs Pál református lelkész is. A megemlékezés
végén koszorút helyezett el Szerencs város Önkormányzata, valamint a Bocskai István Cserkészcsapat az emlékszobornál. A megemlékezés
június 3-án Ondon folytatódott.
F. D.

kész kabaré várTa előadásT TarToTT
a NézőkeT
a külhoNi szíNház
Nagy volt az érdeklődés a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár által szervezett Kész kabaré című zenés színházi előadásra május 11-én. A Trunkó Barnabás és
mások írásaiból készített darabban szórakoztató és humoros jeleneket láthatott a közönség Nyertes Zsuzsa, Beregi Péter, Heller Tamás és Éless Béla főszereplésével.

A Külhoni Magyar Nemzeti Színház május 25-én mutatta be Dan Goggin:
Apácák című művét, a Rákóczi-vár Színháztermében. A két felvonásból
álló musical- komédiát Mikó István rendezte. A történet szerint a hobokeni
kis nővérek a Szent Helén-hegyen álló apácazárdában élik mindennapjaikat, amikor visszatérnek egy afrikai misszióból váratlan katasztrófa történik. A darab során vidám dallamokat hallhatott és szórakoztató jeleneteket láthatott a közönség.
F. D.
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Nyiri Tibor leTT
a kisTérségi Társulás új elNöke
A jelenlévő kistérségi polgármesterek egyhangúlag támogatták Nyiri Tibort.
14 polgármester teljes bizalmat szavazott Nyiri Tibornak, a polgármesteri
feladatokat ellátó alpolgármesternek
a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás május 24-én megtartott ülésén.
Az első napirendi pontban Majdanics László alelnök ismertette, hogy Koncz Ferenc, a társulás
elnöke országgyűlési képviselőként dolgozik tovább a parlamentben, így nem vállalhatja a Kistérségi Társulás elnöki pozícióját. A képviselők
Nyiri Tibort, a polgármesteri feladatokat ellátó
alpolgármestert javasolták új elnöknek és egyhangúlag támogatták azt, hogy a kistérség
ügyeit a jövőben ő vigye tovább. – Mivel Szerencs a kistérség központja, nem volt kérdés,
hogy a képviselőtársaim felhatalmazásával ezt
a munkát is folytatom és elvállalom. Jó dolognak tartom azt, hogy van egy ilyen együttműködő tanács és szívesen veszek részt ennek a

munkáiban, és irányításában – mondta Nyiri Tibor. Az ülésen elfogadták a Társulás 2017- évi
beszámolóját, majd a képviselők megvitatták a
folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői
ellenőrzés és a belső ellenőrzés működését.
A Társulási Tanács a házi segítségnyújtás dol-

gozói létszámának bővítéséről szóló előterjesztést is megtárgyalta. Egyhangúlag döntöttek arról, hogy a gondozotti létszám ellátása érdekében június 1-től bővül a házi segítségnyújtás alkalmazotti állománya.
M. B.

majdanics lászló magába foglalja az ország egyik leghátrányo- gármesterként tapasztalatot, gyakorlatot szer-

Tiszalúc polgármestere
Tiszalúc nagyközség
önkormányzatának
polgármestereként, és a
Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás alelnökeként régóta ismerem már
Nyiri Tibort és több éves munkája alapján alkalmasnak tartom a Szerencsi Többcélú Kistérségi
Társulás Elnöki posztjára. Nyiri Tibor a KLIK
megalakulásakor a térség általános iskoláinak
központosítását zökkenőmentesen bonyolította
le, minden település megelégedésére. Az átállás
folyamatában tekintettel volt minden településen felmerülő problémára és a KLIK vezetése
alatt igyekezett olyan megoldásokat találni,
amely mind a települések, mind a helyi oktatás
számára is a legmegfelelőbbek voltak. Nyiri Tibor jó munkakapcsolatot ápol a települések vezetőivel és mint Szerencs város alpolgármestere
a helyi közigazgatás, település-szervezés és vezetés területén is jelentős gyakorlattal rendelkezik. Fentiek figyelembe vételével úgy vélem,
hogy alkalmas a Társulás vezetésére.

bodnár lászló

bekecs polgármestere
Egy közösség vezetőjének lenni mindig szép
feladat, de olyan társulás
elnökeként dolgozni, amely

sabb helyzetben lévő járását, annak tizennyolc
települését, igazi kihívás. E fontos munka ellátásához széleskörű szakmai és élettapasztalatra, kitartásra és szorgalomra, valamint nagy
diplomáciai érzékre és józan ítélőképességre
van szüksége a mindenkori elnöknek. Kistérségi
társulásunk leköszönő vezetője, Koncz Ferenc,
aki immár országgyűlési képviselőként szolgálja
térségünk lakóit, a jól elvégzett munka folytatásához méltó utódot jelölt Nyiri Tibor, Szerencs
város alpolgármestere személyében. Eddigi társadalmi szerepvállalása, a közösség érdekében
kifejtett munkája tanárként, vezetőként, alpolgármesterként, és az élet még számos területén azt mutatja, hogy jól döntöttünk, amikor is
kistérségünk elnökének választottuk. Biztos vagyok benne, hogy minden rendelkezésére álló
eszközével és tehetségével fog küzdeni a kistérség lakóinak jólétéért, amely munkához sok
szép sikert, a Jóisten áldását, és jó egészséget
kívánok.

Tirk sándorné

rátka polgármestere
Nyiri Tibor egész munkássága bizonyíték arra, hogy a társulás megfelelő embert választott a
kistérség elnökének. Személyében egy nagy tudású, megfontolt, munkájával szemben igényes,
körültekintő embert ismerhettünk meg. Alpol-

zett az önkormányzati munka terén, így nem
lesz új számára a kistérség működtetése.
A kistérség jövőjét sok tényező határozza meg.
Minden település más-más feltételekkel rendelkezik. Minden polgármester a saját települése
kívánalmait, lehetőségeit figyelembe véve veszi
igénybe a kistérség által nyújtott szolgáltatásokat. A kistérség létjogosultságát meghatározza
a szolgáltatásokra vonatkozó állami szabályozások, legfőképpen a feladatokhoz tartozó finanszírozás változásai.

ülésezeTT az
ivóvíz- kezelési
öNkormáNyzaTi
Társulás
A Borsod Abaúj Zemplén Térségi Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulási Tanácsa, május 7-én tartotta meg soron következő ülését.
Az eseményen egyhangúlag fogadták el a
társulás tagjai a 2017. évi költségvetés beszámolóját valamint a 2018. évi költségvetésre
vonatkozó teendőket tárgyalták meg. Az
utolsó napirendi pontként Koncz Ferenc, a
társulás elnöke országgyűlési képviselői mandátuma miatt lemondott tisztségéről, ezt követően Nyiri Tibort választották meg a társulás új elnökévé.
V. E. A.
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OKTATÁS – NEVELÉS

a pedagógusok TiszTeleTe
„Aki hisz a pedagógiában, az csak optimista lehet. A pedagógusi hit, mely inkább a természet, mint nézet dolga, kettőt
tételez fel: hogy az emberek (az eddiginél különbbé) nevelhetők s hogy (az eddiginél többre) taníthatók.” – írta Németh
László.
Június első vasárnapján a tanárokat, tanítókat, óvónőket országszerte köszöntik Pedagógusnap alkalmából. Az oktatók fáradhatatlanul
végzik munkájukat, nevelik és tanítják az ifjúságot. Magyarországon először 1952. június 8-án tartottak ünnepséget a pedagógusok
tiszteletére, s ez alkalomból adták át a kiváló tanítói és tanári okleveleket. A pedagógusnapról a város tanintézményeinek vezetőit
kérdeztük.

Dr. Gál András igazgató,
szemmel adják át a szülők által rájuk bízott apró ajándékokat, melynek
Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium aktualitását majd csak később felnőttként, esetleg szülőként érti meg.

Minden tanító számára ünnep a pedagógusnap. Valamikor a nemzet napszámosaként tartottak számon bennünket, ami
valójában most sem változott túl sokat.
A pedagógus lámpás, aki világít azért,
hogy másnak fényt adjon, közben pedig
ő elhalványul. Minden pedagógus számára öröm ez, de a legnagyobb megelégedés minden oktatónak az a visszajelzés, amit azok a diákok jelentenek, akik
sikeresek lesznek az életben. Ez mindent
jelent: ha valaki egyetemre kerül és sikeres mérnök, közgazdász vagy orvos lesz, ugyanaz, mint ha valakiből
egy becsületes jó szakmunkás lesz, vagy ha az élet bármelyik területén
megállja a helyét. A nevelőknek a sikeres tanítványi életpálya jelenti
az eredményt. A mostani, fiatal pedagógusok előtt nagyobb perspektíva áll, mert a kormány egyre többet törődik a pályakezdő pedagógusokkal. Minden kollégámnak boldog pedagógusnapot kívánok.
Hosszú évek óta ezen a napon kerül sor a Németh László-díj ünnepélyes átadására, amit azok az általános iskolai, szakiskolai és középiskolai oktató-nevelő munkát végző tanárok kaphatnak, akik a gyermekek harmonikus személyiségformálásában kiemelkedő munkát végeznek. Idén én is megkaptam ezt az elismerést, amit az Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszterétől, Kásler Miklóstól és Maruzsa
Zoltán, köznevelésért felelős helyettes államtitkártól vehetettem át
Budapesten.

Ráczné Váradi Éva igazgató,
Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola

Pedagógus hitvallásom Németh László
gondolataira épül: „Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba.” A jó pedagógus hisz abban,
hogy a gyermekek nevelhetők és taníthatók. Jöhetnek reformok, kezünkbe vehetünk tankönyveket, elérhetjük az interneten a legkorszerűbb tudást, de ha
nincs olyan pedagógus, aki fényes lámpásként, szeretettel világítja meg előttünk az utat, akkor biztos, hogy nem érjük el mindazt a célt, amit kitűztünk magunk, vagy a gyermekeink elé.
A diák, míg tanul, nem mindig méltányolja a tanárait. Csak később,
amikor már többet tud a világról, érti meg, milyen sokkal tartozik
azoknak, akik nevelték. Ilyenkor pedagógus nap környékén intézményünkben mégis látunk virággal futkosó gyerekeket, akik csillogó

A jó tanár nem vár dicséretet tanítványaitól. Kivárja, hogy idővel megkapja azt. Az erkölcsi megbecsülés, a hivatástudatunkban történő
megerősítés azonban jól esik és felüdülést hoz a túlterhelt hétköznapok között.

Csider Andorné igazgatóhelyettes,
Bolyai János Katolikus Általános Iskola

A nevelés-oktatás csapatmunka, mely során a család és a pedagógus csak együtt
tudja betölteni feladatát. A gyerekek önmagukhoz képest való fejlődése, előrehaladása elismerést érdemel.
A mindennapos erőfeszítéseket a pedagógusok az anyák napi ünnepségen köszönik
meg a családnak.
A szülők, a gyerekek pedagógusnapon
mondanak köszönetet tanáraiknak az elkötelezett munkájukért. Június első vasárnapja körül közösségeink emlékeztetnek,
éreztetik, hogy aki ezt a csodás foglalkozást, hivatást választotta meghatározó szerepet tölt be a mindennapjaikban. Tiszteletük, szeretetük jeléül kisebb rendezvényekkel készülnek, virággal, apró ajándékkal fejezik
ki köszönetüket.
A pedagógusnap csak egy nap, melyen kiemelten a figyelem központjába
kerülünk mi pedagógusok, de mi ezen túl, minden nap megéljük, hogy
hálás dolog pedagógusnak lenni.

Angyal Györgyné óvodavezető,
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde

Négy dolog jut eszembe: az elhivatottság,
a tisztelet, a szeretet és a kifogyhatatlan
energia. Az Óvónénik igazi kertészek,
akik elültetik a tudás magvait, nevelgetik,
ápolgatják a gyermekpalántákat. Odaadóan, segítőkészen öntözik őket, kigyomlálják a gazt, folyamatosan nyesegetik a vadhajtásokat. Azon munkálkodunk, hogy a ránk bízott gyermekekből a
bennük rejlő értékeket minél nagyobb sikerrel és eredménnyel hozzuk felszínre.
Emberré nevelni, tudásunk legjavát nyújtani, követendő példaként állni és megmaradni, kitárni a világot a
gyermekek előtt és elindítani őket az élet nehézségekkel, de örömökkel és szépségekkel teli útján – kísérve szeretetünkkel – ez nemes pedagógiai feladatunk.
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muNkálaTok a városgazdáNál
A Városgazda Non-Profit Kft. az előző évek gyakorlatához
hasonlóan idén is virágokkal teszi hangulatosabbá a szerencsi városképet. Ez azonban az időjárás viszontagságai és az
elhúzódó tél miatt ebben az évben később kezdődhetett el.
A virágosításról és az idei munkákról kérdeztük Tóth István
ügyvezető igazgatót (fotónkon).

– A Városgazda Non-Profit Kft. a Start közmunkaprogrammal elérte azt, hogy a céget egy teljesen komoly, mezőgazdasági vállalkozás szintjére tudtuk felhozni. Eszközöket, gépeket, berendezéseket, autókat, traktorokat szereztünk
be a közmunka keretében. Vámosné Czili Adrienn humánpolitikai osztályvezető segítségével
minden évben új programmal indulunk. Jelenleg
is épül egy kápolna az Idősek Otthonában, elkészült a pihenőpark az Aranka tetőn, és mindig úgy pályázunk, hogy a város kötelező feladatainak ellátása is benne legyen a tervben.
Ez magába foglalja többek között a kátyúzást,
a zöldfelületek rendbetételét, a virágosítást, és
a mezőgazdasági termékek előállítását 8 hektáros területen – mondta Tóth István, a Városgazda Non-Profit Kft igazgatója, aki hozzátette:
az idei, elhúzódó hideg időjárás nem kedvezett

a növénytermesztésnek és a virágok előállításának, ültetésének. – Amit nem tudunk befolyásolni: az az időjárás. A virágoknak már fejlődni kellett volna, de a fóliák alatt ez nem igazán történt meg. Sajnos kimaradt a tavasz. Azokat az egynyári virágokat, amiket folyamatosan
kiültetünk, januártól kezdve saját fóliában termeljük, és magról állítjuk elő. Nagyjából 20-25
ezer balkonnövényről van szó, amiből értékesítettünk is – emelte ki az igazgató. A virágosításra szánt területek nagysága a tavalyi évhez
képest valamelyest csökkent, mivel egyre több
helyre örökzöld cserjéket ültetnek ki a cég munkatársai. Ezek jobban bírják a nyári hónapokra
jellemző tikkasztó hőséget mint a virágok. A kihelyezett kaspók és cserjék a tavalyi Start közmunkaprogram részeként valósultak meg. A virágok kiültetése először a frekventáltabb, for-

galmasabb területeken történt meg és folyamatosan zajlik a város egész területén. Várhatóan
június végéig be is fejeződik, ugyanis minél nagyobb melegben ültetik a növényeket, annál
nehezebb megóvni őket. A virágok mellett paprika, valamint paradicsom palántákat is termeltek. Ezeket a Városgazda munkatársai a Tesco
mögött lévő 8 hektáros területre ültetik ki. Itt
legnagyobb arányban burgonya, illetve vöröshagyma található, de káposztát, sárgarépát,
borsót és karalábét is termesztenek. Ezeket a
zöldségeket a városi konyha használja majd fel.
– A várost minden évben elismerik a Virágos
Magyarországért versenyen, egyszer az Arany
Rózsa Díjat is megkaptuk. A locsolóautók 24
órában három műszakban járják a várost. Próbálunk szép környezetet teremteni és idevonzani a turistákat – mondta az ügyvezető. M. B.
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városházi Napló
Szerencs város önkormányzatának képiselő-testülete május 31-én ülésezett.

Az első napirendi pontban egy 2017. évi egyszerűsített beszámolót, valamint Szerencs város
2017. évi zárszámadását tárgyalták. A képviselő
testületet Czakóné Szikszai Orsolya pénzügyi
osztályvezető tájékoztatta. Elhangzott, hogy
évközben három alkalommal került módosításra a költségvetés. A legjelentősebb változások
az időközben elnyert pályázatokhoz kapcsolódnak. Az eredetileg 3,5 milliárdos költségvetés
az év végi módosításokkal 6,1 milliárdra emelkedett. A különbözetet az időközben elnyert
pályázatok támogatása adja. Dr. Egeli Zsolt alpolgármester szerint 2017-ben nem volt könnyű
feladata a pénzügyi osztálynak márcsak a kötelező évi béremelések miatt sem. Ezek ugyanis
olyan plusz kiadást jelentettek a városi büdzsének, amit nem volt egyszerű kigazdálkodni,
ugyanis az önkormányzat éves működési bevétele nem változott.
A következő napirendi pontként a Zempléni
Múzeum igazgatói pályázatának elbírálása következett. A vezetői posztra Fazekas Lászlóné
jelenlegi intézményvezető és Pintye Gábor a
Nyíregyházi Jósa András Múzeum régésze pályázott. Egy háromfős szakmai bizottság előzetesen már áttekintette a pályázatok tartalmát.
Király Judit közművelődési szakreferens felhívta
a képviselő- testület figyelmét arra, hogy mindkét pályázó alkalmas a poszt betöltésére,
ugyanakkor figyelembe véve a jelenlegi igazgató által megkezdett munkákat, javasolta a városvezetésnek, hogy továbbra is Fazekas Lászlónét bízzák meg a múzeum vezetésével. A városatyák egyhangúan 8 igen szavazattal Fazekas Lászlónét támogatták. (Fazekas Lászlóné
megválasztásáról és jövőbeli terveiről, egy későbbi lapszámunkban adunk majd tájékoztatást.) A következő napirendi pontban az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó 2017. évi értékelése
következett. Dr. Sipos Attila, az ESZEI Alapszolgáltatási Központ igazgatója és Takácsné Sza-

bados Mária szociális ügyintéző tájékoztatta a
városvezetőket arról, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt továbbra is biztosították évente két alkalommal. A korábbi 5.800
forintos Erzsébet utalvány helyett tavaly már
6.000 forintot kaptak a rászorulók, a hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
pedig 6.500 forintot. A szünidei gyermekétkeztetést is sikeresen teljesítették a tavalyi évben.
A gyermekeknek a tavaszi, őszi, téli szünetben
valamint a nyári szünidő teljes időtartalmára is
biztosították a déli főétkezést. Takácsné Szabados Mária kiemelte, hogy a tavalyi évben összesen 984 tanuló kapott egyszeri 10.000 forintos
tanévkezdési támogatást. Dr. Sipos Attila igazgató hozzátette, hogy az Alapszolgáltatási Központ dolgozói erőn felül teljesítenek évről évre,
ugyanis nem csak a város, hanem az egész járás
is hozzájuk tartozik. Az Alapszolgáltatási Központot azonban csak Szerencs Város Önkormányzata finanszírozza. Az igazgató hozzátette, hogy a jövőben nagy segítség lenne, hogy
ha a környező települések önkormányzatai is
valamilyen összeggel támogatnák az Alapszolgáltatási Központ működését. Egy másik napirendi pontban az önkormányzati dolgozók támogatásáról döntöttek a városatyák. Király Ju-

dit közművelődési szakreferens tájékoztatta a
képviselőket, ahogyan évről évre most is Szerencsi Fürdő és Wellnessház belépőt kapnak az
önkormányzati dolgozók. A képviselő-testület
egyhangúlag megszavazta, hogy összesen ezer
darab fürdőbelépőt osszanak ki az éven is. A
képviselők egy másik támogatásról is szavaztak, ami egy kétnapos táborról szólt. Az erdei
iskola program kiemelt szerepet tölt be a hazai
oktatás és nevelés területén. A tábor célja, hogy
elősegítse a tanulók környzettudatos életvitelét. A Simai Ifjúsági Táborban 2018. június 11-13.
között a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola második osztályos tanuló vesznek
részt. Szerencs Város Önkormányzata csaknem
162.000 forinttal támogatja az erdei iskolát.
Utolsó napirendi pontok egyikeként Dr. Bobkó
Géza a Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet igazgató főorvosa arról tájékoztatta a képviselő- testületet, hogy az intézet gépei, eszközei folyamatosan napi használatban vannak, ezért az évek során elhasználódtak, mostanra pedig már felújításra szorulnak, amit az intézmény önerőből nem képes
véghezvinni. Az igazgató főorvos kérte a képviselőket, hogy segítsenek a javítási költségek
támogatásában. Dr. Takács István képviselő elmondta, hogy az intézmény járási feladatokat
lát el, ráadásul a környékbeli településekről sokkal több beteg érkezik, mint a városból. Javasolta az igazgatónak, hogy körlevél kiküldésével
próbáljon meg anyagi támogatást kérni a környező települések önkormányzataitól, hiszen ez
nem csak Szerencs érdeke, hanem a járási településeké is. Dr. Bobkó Géza hangsúlyozta, hogy
ezt a körlevelet minden környező településnek
kiküldi és várja az anyagi segítségüket. A képviselő-testület egyhangúan megszavazta, hogy
Szerencs 3,5 millió forintos támogatást nyújt az
intézménynek. A május 31-ei testületi ülés teljes
egészében megtekinthető a Szerencsi Hírek Youtube oldalán.
N. I.
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eNergeTikai korszerűsíTések
az idősek oTThoNábaN
395 millió forintot nyert a város az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. A konstrukció lehetővé
teszi az önkormányzati tulajdonú Városi Tanuszoda, az Idősek Otthona és a
Szerencsi Szakképző Iskola és Tanműhely épületenergetikai fejlesztését.
Kontra László, az Idősek Otthonának igazgatója (fotónkon) szerint fontos, hogy az intézmény még nagyobb
komfortérzetet nyújtson
az ellátottjai számára. –
Amikor 2016-ban az önkormányzat átvette az
intézmény fenntartását, pályázat keretében
megcsináltuk a külső hőszigetelést, és a régi, elavult, eldeformálódott műanyag nyílászárókat
korszerű, ragasztott, fából álló ajtókra, ablakokra cseréltük. Idén a fűtés korszerűsítése történik
meg az intézményben – mondta Kontra László.
Az igazgató hozzátette, hogy a 395 millió forintos beruházás keretében 27 darab, 100 méter
mély kutat fúrtak az Idősek Otthona területén
és az intézmény fűtése hőszivattyús rendszerré
alakul át. A hőszivattyú maga hatalmas áramfogyasztással bír, ezért a pályázat azt is tartalmazta, hogy az egyik épület tetején napelemeket helyezzenek el. Ennek az a feladata, hogy
nyáron áramot termel majd, télen viszont ezt a
nagy áramigényű hőszivattyút látja el. –Ha minden jól működik, akkor az első év után azt gondolom, hogy áramellátás szempontjából sokkal
gazdaságosabban lehet majd működtetni az intézményt. Milliós megtakarításra számítok. A
napelemek szinte már teljes mértékben felkerültek a tetőzetre, a gépészet beindítása is folyamatban van a hőközpontban. Fontos, hogy
a fűtést a hőszivattyú teljes egészében el tudja
látni. A másik oldalról nézve törekszünk arra,
hogy minél kevesebb káros anyaggal terheljük
meg a környezetünket. Az intézmény ellátottjainak és dolgozóinak is az a meglátása: ahogyan csak tudjuk, védjük a környezetünket, melyet magunknak, az unokáinknak és a következő generációnak kell majd megőrizni. Nagyon
szépen köszönjük az önkormányzatnak, hogy
együtt pályáztunk és pályáztak az intézményünkre, mert ha nem a város fenntartásában
lennénk, lehet, hogy nem is működhetne tovább az intézmény Idősek Otthonaként – tette
hozzá Kontra László.
Takács Józsefné, Rozika néni (fotónkon) két
éve az Idősek Otthona lakója, örül a fejlesztéseknek, jól érzi magát az otthonban. – Az elmúlt időszakban kívülről már megszépült az in-

tézmény, aminek nagyon örülünk. Ennek
köszönhetően kicserélték a nyílászárókat
is, megvalósult a külső
szigetelés, amivel hatékonyabb lett a költségmegtakarítása az otthonunknak. Az energetikai beruházás megvalósulásával intézményünkben a
lakók élete komfortosabb lett. Ezután következik majd a belső felújítás, amit nagy izgalommal várunk. Minden igyekezetünkkel azon leszünk, hogy megőrizzük ezt a már megújult állapotot. Reméljük, hogy sokáig élvezhetjük
ezeknek a felújításoknak az áldásos hatását mi
lakók is.
M. B.

Felhívás civil
szervezeTek számára
Szerencs Város Önkormányzata a 12/2012. (IV. 26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján 2018. évben pályázatot ír ki Szerencs városban székhellyel rendelkező civil szervezetek támogatására.
A pályázatot zárt borítékban, két példányban, Szerencs város polgármesterének címezve kell
benyújtani 2018. június 30. napjáig személyesen a Szerencsi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és
Hatósági Osztálya irodájában, vagy postai úton az önkormányzat postacímére (Szerencs Város
Önkormányzata 3900 Szerencs, Rákóczi út 89.). A benyújtási határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha annak utolsó napján postára adták a pályázatot.
A pályázat formanyomtatvány útján tölthető ki, a szükséges dokumentáció megtalálható a
http://www.szerencs.hu honlapon, továbbá a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán.
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gyermekNap az egészség jegyébeN
A Gyere- program keretében gyermeknapot tartottak a Rákóczi-vár belső udvarában május 27-én vasárnap. A Gyermekek Egészsége Program a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének szakmai vezetésével 2015-ben kezdődött el városunkban. Ennek legfontosabb célja volt, hogy a szerencsi
közösség tagjait hozzásegítse az aktív és egészséges életmód kialakításához, ezzel csökkentve a gyermekkori elhízást.
A színes programok mellett az egészséges táplálkozás és a testmozgás
kapta a főszerepet gyermeknapon. Az eseményt Nyiri Tibor, a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester nyitotta meg, aki arról szólt,
hogy a ma emberének létszükséglete, hogy foglalkozzon az egészségével
és a testmozgással.
A rendezvényen Kubányi Jolán, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke köszönetet mondott az önkormányzatnak és a Nestlé
szerencsi képviselőjének a három éven át tartó támogatásért. A résztvevők a felállított sátrakban egészséges ételeket kóstolhattak meg és
táplálkozási tanácsokat is kaphattak. A gyermeknapon felléptek a Gyárkerti és a Napsugár Óvoda ovisai, koncertet adott Fábián Éva, és bohóc
is szórakoztatta a kicsiket. Színpadra léptek a Szikra tánciskola növendékei és Habák János bűvész műsorát is láthatták az érdeklődők. Ezen

kívül volt arcfestés, csillámtetoválás, lufihajtogatás és ugrálóvár.
A Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének elnöke hozzátette: a
szerencsi eredmények azt mutatják, hogy a túlsúly és az elhízás mértéke
nem emelkedett a gyerekeknél, ami hatalmas eredménynek tudható be.
Emellett a 11-és 12 éves lányoknál jelentős csökkentést sikerült elérni az
elhízás kérdésében. Célszerű lenne az eddigi eredmények mérését 2 év
múlva megismételni, hiszen a most átadott ismeretek valószínűleg később fognak érvényesülni.
F. D.

szereNcs – kolozsvár – haTárTalaNul!
ismerve a bortermelés lépéseit és a kulturált borfogyasztást. A zsúfolt, de
tartalmas napokban láthatóan jól érezték magukat vendégeink, s a frissen
kötött barátságok magánemberként tovább folytatódhatnak. A kolozsvári
és a szerencsi gimnázium a jól sikerült látogatások tükrében hosszabb távú
együttműködésre törekszik, melyben minden évben a 11. évfolyamos tanulók lesznek a program jutalmazottjai. Köszönjük a fentebb felsorolt intézmények munkatársainak az idegenvezetést, vezetőiknek az ingyenes
avagy jelképes árú belépési lehetőséget, támogatásukkal hozzájárultak
szívélyes vendéglátásunkhoz.
Laczkó Anna Orsolya 11. H
A szerencsi Bocskai István Katolikus Gimnázium 11. A-H osztályos diákjai
(35 tanuló, 3 kísérő) április 22-25. között tettek látogatást a kolozsvári János Zsigmond Gimnáziumba a Határtalanul! program keretében. Utazásunk célja a határon túli magyarsággal kapcsolatos ismereteink bővítése,
ezért főleg irodalmi és a történelmi emlékhelyeket látogattuk meg. Megtekintettük Nagyvárad főterét, elámultunk az impozáns épületek látványától. Kolozsvárott Bocskai és Mátyás király emlékházát látogattuk meg
a partneriskola diákjaival, felfedezve a város nevezetességeit, s a szerzett
élmények erősítették összetartozásunkat. A tordai hasadékot sem hagytuk
ki, melynek mélysége és magassága között megismertük Szent László király legendáját. Nagyszalontán Arany János szülőházát kerestük fel, ahol
még ma is „bólogat az eperfa lombja” unokája. Utunkat a Szent Ferenc
Alapítvány Gyermekotthonban zártuk, ahol átadtuk az iskolánkban gyűjtött adományokat. Örök élményekkel gazdagodva tértünk haza, de már
várva az újra találkozás örömét. Május 28-án szintén 4 napra megérkeztek
Szerencsre a kolozsvári diákok, akiket szívélyes fogadtatásban részesítettünk a Bocskaiban. A Polgármesteri Hivatalban Nyiri Tibor alpolgármester
úr köszöntötte a vendégeket, s ismertette a város múltját, jelenét és jövőjét. Megtekintettük a helytörténeti múzeumot és a képeslap-gyűjteményt, látogatást tettünk történelmi templomainkban is. A Bonbon Kft.ben elkészítettük saját díszítésű csokoládénkat, ami különleges élmény
volt. Vendégdiákjaink programja a Diósgyőri várban és Lillafüreden folytatódott. A programdús napot egy tokaji pincelátogatással zártuk, meg-

gyermekhéT az óvodákbaN
Gyereknap alkalmából vidám, élményekkel és meglepetésekkel teli hetet
tölthettek el a szerencsi óvodások. Május utolsó hetén minden a játékról és
az önfeledt szórakozásról szólt a legkisebbek számára. A Szerencsi Szociális
és Gyermekjóléti Központ, valamint az Önkormányzat támogatásával a Szerencsi Óvoda és Bölcsőde épületeiben egész héten változatos és szórakoztató programokkal kedveskedtek a gyerekeknek a szervezők. A Napsugár
Óvodában a Csiribiri Együttes zenés táncos, interaktív műsora, valamint az
óvoda udvarán felállított ugráló vár, nyújtott önfeledt szórakozást az ovisoknak. A Gyárkerti Óvodában a Guruló Ló elnevezésű mozgásfejlesztő játékot próbálhatták ki a gyerekek, valamint családi délelőtt keretében népi
énekeket tanultak a kicsik, de különböző hagyományőrző játékokat is kipróbálhattak az ovisok. Az óvodapedagógusok a sokszínű programok során
igyekeztek minden gyermeknek vidám perceket szerezni.
V. E. A.
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bolyai-Napok a kaTolikus iskolábaN
Hagyományosan minden évben megrendezik a Bolyai János témahetet az intézmény névadójának emlékére a Bolyai János Katolikus Általános Iskolában. Május
utolsó hetében a tanulók Bolyai Jánossal, valamint Kalkuttai Szent Terézzel, az
iskola védőszentjévé választott római katolikus apáca életével kapcsolatos versenyeken vettek részt. Volt hittanverseny, valamint látványos fizikai és kémiai
bemutatót is láthattak a gyerekek.

A programsorozatot az intézmény igazgatója
Gaszperné Tilman Edina nyitotta meg május 22én, majd ügyességi és játékos vetélkedőt rendeztek, melyek során új ismereteket sajátíthattak el a diákok Bolyai Jánosról. Az igazgató ezen
a napon elismerésben részesítette azokat a tanulókat, akik az idei tanévben kiváló tanulmányi
és sporteredményeket értek el. Az iskola névadójának tiszteletére kiállítást is létrehoztak az

aulában, ahol az intézmény eddigi életét és eseményeit mutatják be a pedagógusok által készített fotókon keresztül. Lakatos Marianna, a
kiállítás egyik készítője elmondta, hogy a képeket egy krónikába is összefoglalják majd, azért,
hogy a jövőben is emlékezzenek a régmúlt történéseire. A diákok a délután folyamán egy
10 állomásból álló „Bolyai Szeretlek” elnevezésű
vetélkedőn is részt vettek. Rollereztek, puzzlet

raktak ki, de a sportok iránt érdeklődő gyerekek
is jól érezhették magukat: kosaraztak, fociztak
és körbefutották a várkerti tavat.
A nyitónapot követően az iskola gálaműsor keretében tisztelgett Bolyai János emléke előtt.
Az ünnepségen beszédet mondott az intézmény igazgatója Gaszperné Tilman Edina,
Koncz Ferenc országgyűlési képviselő, valamint
Nyiri Tibor a polgármesteri feladatokat ellátó alpolgármester is.
A műsor óriási sikert aratott, melyben a diákok
énekeltek, táncoltak és egy rövid színdarabot
is előadtak. Az emlékhét következő napján hittanversenyt rendezett az iskola Kalkuttai Szent
Teréz tiszteletére, melyen négy katolikus általános iskola tanulói mérték össze tudásukat. A
vetélkedő résztvevői előzetesen felkészültek Árpádházi Szent Erzsébet, Szent Margit és Kalkuttai Szent Teréz életéből. Az intézmény útjára indított egy Kalkuttai Szent Teréz vándordíjat,
amelyet minden évben a győztes csapat birtokol egy éven keresztül.
A nap további részében a versenyzők a több
állomásból álló ügyességi versenyen vettek
részt.
A hittanversennyel egy időben látványos fizikai
és kémia bemutató is zajlott, ahol a diákok egyszerű otthon is fellelhető anyagokból készült kísérleteket láthattak. A bemutatót az egri Eszterházy Károly Egyetem Fizikai és Kémiai, valamint Élelmiszerkémiai Tanszékének két tanára
Dr. Vida József és Dr. Murányi Zoltán mutatták
be, akik látványos előadásukkal elkápráztatták
az iskola felső tagozatos diákjait.
F. D.

koNFereNcia és TeremavaTás
A Bocskai István Katolikus Gimnázium aulájában tartották meg május 25-én a tájföldrajzi
konferencia-sorozat befejező eseményét. A
megjelenteket dr. Gál András az intézmény
igazgatója köszöntötte, majd Koncz Ferenc országgyűlési képviselő osztotta meg gondolatait, aki arról szólt, hogy az ehhez hasonló színvonalas szakmai rendezvények is hozzájárulnak
ahhoz, hogy Szerencs benne van köztudatban.
Nyiri Tibor, a polgármesteri feladatokat ellátó
alpolgármester beszédében hangsúlyozta, hogy
az évről évre megrendezésre kerülő tájföldrajzi
konferencia is hozzásegíti a pedagógusokat ahhoz, hogy folyamatosan bővítésék tudásukat és
ezáltal még több ismeretet átadhassanak a diákoknak. A tudományos összejövetel keretében
avatták fel azt a magyar nyelv és irodalom szaktantermet, amit Dr. Demeter Istvánról neveztek
el. Tállai András államtitkár méltató beszédében
elmondta, hogy Demeter István a gimnázium
egykori kiváló tanulója, aki jelenleg több gaz-

dasági társaságot is működtet. Ügyvédi irodája
mellett búzakeményítő üzemet alapított, valamint a malomiparba is bekapcsolódott. Folyamatosan képezi magát. Jelenleg is tartja a kapcsolatot volt iskolájával, büszkén vallja, hogy

egykor Bocskais diákként szívta magába a tudást. A nap során neves egyetemi tanárok és
professzorok tartottak előadásokat a történelem, földrajz, valamit a biológia tudományokhoz
kapcsolódva.
V. E. A.
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KRÓNIKA – OKTATÁS

hajNali örömök – rockoperábaN
is szerepelNek
A Magyar Közösségek Szövetsége Mente Egyesülete által szervezett „Dunán innen, Tiszán túl”
elnevezésű kárpát-medencei gyermek- és ifjúsági népművészeti tehetségkutató versenyen
két népi együttes ért el kiváló eredményt Szerencsről, május 26-án. Miskolc Művészetek Házában – mások mellett - zsűri elé lépett a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár égisze
alatt működő Hajnali Néptáncegyüttes, valamint a Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola közelmúltban alakult Iglice Néptánccsoportja. Bajári Éva a csoportok vezetője arról
adott tájékoztatást, hogy az iskola tanulóiból
álló együttes „Ezüst Fokozatú Minősítést,” míg
a Hajnali Néptáncegyüttes „Arany Fokozatú Minősítést” kapott.
Az elért eredmények azért nevezhetők kiemelkedőnek, mert az Erdélyben, Délvidéken, Kárpátalján, Felvidéken és hazánkban megtartott
tehetségkutató versenyre összességében háromezren regisztráltak, a miskolci megmérette-

tésre mintegy háromszáz fiatal érkezett különböző népművészeti kategóriákat képviselve.
Bajári Éva elmondta, a vetélkedőnek nincs vége,
az Arany Fokozatú Minősítést kapott versenyzők között lesz még egy kárpát-medencei döntő, amit június 23-án ugyancsak Miskolcon tartanak.
A Hajnali Néptáncegyüttest még egy nagy
öröm érte. Június 22-23-án mutatják be Budapesten - Hősök tere - a Koltay Gábor által rendezett „Trianon” című rockoperát Koltay Gergely és a Kormorán zenéjével. A produkcióra
meghívást kapott a szerencsi csoport, hat hazai
néptáncegyüttes mellett aktív részesei lesznek
a rockoperának.
Ugyanezen a versenyen indulva Stomp Bence
Áron, Rákóczis diák népmese kategóriában
arany minősítéssel végzett a döntőben és az Igrice néptánccsoport tagjaként is szerepelt a versenyen. A díjkiosztó végén pedig újra színpadra
szólította a zsűri külön kiemelve a tánctudását.
SfL

kuTyabaráTok szereNcseN
gármesteri feladatokat ellátó alpolgármester
nyitotta meg, majd kezdetét vette a kutyák bemutatása fajtánként. A találkozónak több mint
300 indulója volt, és mintegy 100 fajta kutyát
tekinthettek meg az érdeklődők. Többek között
megtalálható volt a dobermann, a schnauzer,
de látható volt még a tibeti masztiff, valamint
a svájci havasi kutya is. Az esemény főszervezője Kicsi György elmondta, hogy jövőre ismét
szeretnék megrendezni a kutyakiállítást akár
már nemzetközi szinten.
F. D.

Harmadik alkalommal rendezték meg Szerencsen a CAC kutyakiállítást a Magyar Ebtenyésztők Tokaj-Hegyalja Egyesületének jóvoltából
május 27-én. A rendezvényt Nyiri Tibor, a pol-

zöldbe ölTözöTT
a rákóczi
Zöldbe öltözött a Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskola június 1-jén, azért,
hogy felhívja a figyelmet a környezetvédelem
és szelektív hulladékgyűjtés fontosságára. Az
Italos Karton Környezetvédelmi Egyesülés
múlt évben indította el a zöldpólós mozgalmat, ami arra buzdítja a fiatalokat, hogy fotózzák le magukat valamilyen zöld ruhadarabban ezzel is kifejezve a környezettudatos
magatartás iránti elkötelezettségüket. Ehhez
a kezdeményezéshez csatlakozott idén a szerencsi tanintézmény.
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„ez NagyoN FiNom ebéd volT,
köszöNjük szépeN!”
Sándorné Alvári Mária fő-élelmezésvezetőként már hosszú ideje dolgozik Szerencsen. Az idei városnapon vehette át a Szerencs Város Közszolgálatáért kitüntetést. Vele beszélgettem.
Sándorné Alvári Mária Szerencsen született és
itt járt általános iskolába, majd a Bocskai István
Gimnáziumban érettségizett. – A mi osztályunk
orosz tagozatos volt, ezért 1972-ben, amikor végeztem, először a Szovjetunióba jelentkeztem
egyetemre, de oda sajnos nem vettek fel. A biológiát, a kémiát nagyon szerettem és mezőgazdasági területen akartam elhelyezkedni.
Mindig is érdekelt az élelmiszeripar, hogy milyen
alapanyagokból, milyen ételeket lehet előállítani. Bejutottam a Budapesti Kertészeti Egyetem
Tartósítóipari karára, így élelmiszeripari üzemmérnökként végeztem. Itt nagyon sok mindent
tanultunk magáról az élelmezésről és ez engem
már akkor megfogott. Abban az időben nagyon
felkapott volt a húsipar és kevés diplomás
üzemmérnök dolgozott – meséli Marika néni.
Első munkahelyén a Miskolci Húsiparban technológusként tevékenykedett, majd üzemvezető
és művezető pozícióban is dolgozott a termelés
területén. Ott ismerkedett meg a férjével. – A
férjem is húsipari szakember, ő a Szegedi Élelmiszeripari Főiskolán végzett. Friss házasokként
Szekszárdra kerültünk a húsiparba, mert a férjem a városban kapott vezetői állást. Ott töltöttünk jó pár évet, majd költöztünk tovább, ahová
éppen a férjemet helyezték – folytatja Marika.
Házasságukból két gyermek született és 1985ben költöztek végleg Szerencsre. – Három évig
munka nélkül voltam, mert a két gyerek mellett
nem igazán tudtam elhelyezkedni. Nem volt segítségem, édesanyám akkor a gimnázium gazdasági vezetője volt, édesapám Tokajban fő-

könyvelőként dolgozott. Aztán meghallottam,
hogy a Rákóczi Zsigmond Általános Iskola épületén belül csinálnak egy vadonatúj konyhát és
élelmezésvezetőt keresnek. Ezt a pozíciót megpályáztam és megkaptam. Életem egyik legjobb
szakasza volt. Egy olyan új kihívás előtt álltam,
amivel úgy gondolom, sikerült megbirkóznom.
Büszke vagyok rá, hogy együttesen - akik ott
dolgoztunk - kialakítottunk egy kis családot, és
közösen segítettük egymás munkáját, hiszen
egyikünk sem dolgozott még a közétkeztetésben. Megalapoztunk egyfajta reformkonyhát,
mert sikerült olyan ételeket bevezettetnem,
amit a gyerekek szerettek és élvezettel fogyasztottak. Nagy öröm volt, amikor jöttek és mondták nekem vagy a konyhás néninek: „Ez nagyon
finom ebéd volt, köszönjük szépen!” Ezért nagyon hálásak voltunk, és ez motivált, hogy igenis érdemes dolgozni. Azt hiszem, a közétkeztetés elég magas színvonalát értük el – mondja
Marika. 2007-ben a konyhák nagy részét országosan megszüntették és központi városi főzőkonyhát alakítottak ki. – Jelenleg két főzőkonyhát és hat tálalókonyhát üzemeltetünk a Szerencsi Városüzemeltető Non-Profit Kft-én belül
Szerencsen. A közétkeztetést egyedülálló módon mi látjuk el. 2016. január 1-től a Bekecsi út
10. szám alatti Idősek Otthonának az ötszöri étkezését is mi biztosítjuk. 2013-ban elsők között
léptünk be a minta menza programba, hogy
egészségesebben, korszerűbben tápláljuk az ellátottjainkat. A diétás étkeztetést is bevezettük.
Megmérettetés volt számomra, hogy nagyon

sok városi rendezvényen mi főztük és szervíroztuk az ételt. A táborok sokaságának az étkeztetését is mi vállaltuk. A közétkeztetés azért is
nehéz, mert édesanyák, nagymamák vagyunk,
akik folyamatos üzemben (hétvégén is, ünnepnapokon is) két műszakba járunk dolgozni és az
az igazság, hogy én már elég régóta csinálom
és büszke vagyok, hogy mindig volt olyan csapatom, akivel tudtunk együtt dolgozni – folytatja.
Marika néni szereti a munkáját és azt mondja
nincs két egyforma nap a konyhában. – Élvezem csinálni. Azt szeretem, hogy újabbnál újabb
kihívás vár rám, amit mindig sikerült megoldani,
igaz nagyon sok álmatlan éjszakám volt – tette
hozzá.
Sándorné Alvári Mária szabadidejében otthon
is szeret főzni és sokat kirándulni. – A lányunk
Hollandiában él, hozzá szoktunk elutazni. Szeretek a kertben tevékenykedni, új recepteket kitalálni és keresni, azokat küldöm az ismerőseimnek. Ezen kívül rendszeres színházlátogatók
vagyunk – mondja.
Marika néni nagyon örült a városnapi kitüntetésnek. – Meglepett, hogy megkaptam a díjat
és azt gondolom, hogy meg is érdemeltem, de
ez nem csak az én munkám. Rendezvények sokaságán vettem részt a 30 év alatt és tudjuk,
hogy mindenki szeret finomakat enni. Azt látom, hogy az emberek olyan örömmel habzsolják a finomabbnál finomabb ételeket, de kevesen tudják, hogy rengeteg munka van vele. Szeretném megköszönni a támogatást Takács M.
István igazgató úrnak, aki sokat segített, jó főnöknek tartom. Hálával tartozom: Nyíriné Tóth
Gabriella, Morvai Csilla, Hollókőiné Drizner
Anett élelmezésvezetőknek, és a konyhai dolgozóknak, hiszen ez egy csapatmunka. Természetesen a kitüntetést köszönöm a városvezetésnek és a képviselőknek.
M. B.

12 SZERENCSI

hírek

KÖZÉRDEKŰ

a lomTalaNíTásról
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. a közterületek rendjének és tisztaságának megőrzése érdekében a lomtalanítást nem városrészenként előre meghirdetett napokon, hanem igénybejelentés alapján, a lakossal előre
egyeztetett napon végzi el. Ezzel a szolgáltatással a lom keletkezéséhez igazítható az elszállítás időpontja.
Az igénybejelentés történhet személyesen az ügyfélszolgálati irodában, a cég honlapjáról letöltött igénybejelentő lap segítségével, emailben, vagy az elektronikus űrlap kitöltésének a segítségével. Ahhoz, hogy rögzíteni tudják a lomtalanítási igényt, a következő adatok
szükségesek:
– lomhulladék típusa,
– lomhulladék várható mennyisége (m3),
– lomok elszállításának kívánt időpontja,
– az Ön címe és elérhetőségei (név, cím, ügyfélkód, telefon, E-mail) .
A lomtalanítás időpontjának pontos meghatározása a fentiek figyelembevételével és a szolgáltató belső járattervének figyelembevételével történik.
A lomtalanítás alkalmával minden, az ingatlan elé kihelyezett nagyobb terjedelmű hulladék (pl.: bútor, edények, egyéb feleslegessé
vált eszközök, tárgyak) elszállításra kerülnek. A nagyméretű lomokat
(pl.: ágy, szekrény, ülőgarnitúra) szétszedett állapotban kell kihelyezni

úgy, hogy az kézi erővel könnyen mozgatható legyen.
A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási hulladékot, veszélyes
anyagot tartalmazó fémhulladékokat, azbesztet tartalmazó hulladékokat, veszélyes anyagokat tartalmazó faforgácsot, oldószereket,
szerves oldószereket, savakat, lúgokat, nehézfém tartalmú hulladékot, olajos rongyokat, fáradt olajat, olajszűrőket, fertőző hulladékokat
(állati tetem, trágya), gyógyszereket, éles-hegyes eszközöket (injekciós tűk, fecskendők, vágó- szúróeszközök), permetszereket és azok
dobozait, építési törmeléket, épület bontásból származó hulladékot,
gumiköpenyt, autóbontásból származó hulladékot, autóroncsokat,
elektronikai hulladékot és zöldhulladékot sem, mert azokat társaságunk nem szállítja el.
A bejelentés nélkül történő hulladék kihelyezése illegális hulladéklerakásnak minősül!
Bővebb információ kérhető: +36 21 3500 111-es telefonszámon és az
ugyfelszolgalat@bmhnonprofit.hu e-mail címen.
forrás: www.bmhnonprofit.hu

közérdekű iNFormációk
szerencsi polgármesteri hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel: (47) 565-200, Fax: (47) 565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hivatal ügyfélfogadási ideje: hétfő 8–12 óráig, szerda: 8–12 és 13–16 óráig, péntek 8–12 óráig.
Fogadóórák: Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik
hétfőjén 14 órától, legközelebb június 18-án. Nyiri Tibor alpolgármester: minden hónap harmadik csütörtökén 14 órától, legközelebb június
21-én. Dr. Barva Attila jegyző: minden páros hét szerdáján 8-12 óráig,
legközelebb június 13-án és június 27-én.
A fogadóórák általános bejelentkezés alapján történnek a (47) 565–202es 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

Június 4-10.: Tesco Gyógyszertár, június 11-17.: Centrum Gyógyszertár, június 18-24.: Oroszlán Gyógyszertár, június 25. – július 1.: Alba
Patika.

gyermekorvosi rendelők

I. számú házi gyermekorvosi rendelő: rendel: dr. Bodosi Csilla házi
gyermekorvos. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: (47) 362-612. Rendelési idő: hétfő: 13–16 óráig; kedd: 8–11 óráig; szerda: 13–16 óráig; csütörtök: 8–11 óráig; tanácsadás: 11–12 óráig; péntek: 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: dr. Bobkó Géza házi gyermekorvos, 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) 362255. Hétköznap délután 15 órától másnap reggel 7 óráig. Hétvégén, szabadnapokon, 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
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a héT gyógyNövéNye : a közöNséges galaj
A közönséges, ragadós
és a tejoltó galaj lágy
szárú, hazánkban gyakori
előfordulású gyógynövények. Bár szinte azonos tulajdonságokkal rendelkeznek,a
közönséges galaj mégis kiemelkedik
közülük. Száraz réteken, vágásokon, cserjésekben gyakran előforduló, a buzérfélék családjába
tartozó évelő növény. Szára egyenes, legtöbbször fekvő, 40-60 cm hosszú. Gyógyításra a föld
feletti virágos szárrészt kell gyűjteni június-július
hónapokban. Pajzsmirigyproblémákra, alul- és
túlműködésére is eredményesen használható,
vértisztító, veseproblémákra, prosztatára is hatásos. Minden embernek hetente legalább egy
csésze közönséges galaj teát kellene fogyasz-

tania, hogy a mirigyrendszer egészséges maradjon. Álmatlanság ellen is alkalmazható. A
népi gyógyászatban nyersen kipréselt levével
epilepsziát kezeltek a régebbi időkben. Gyógyteát forrázással készítünk belőle. Pajzsmirigy
működési rendellenességre a közönséges galajból kell készíteni napi egy csészével, gargarizálni
napközben többször, majd a teát le kell nyelni.
A leforrázott teafüvet éjszakára dunsztkötés-

ben helyezzük a pajzsmirigyen lévő göbre, csökkenti a duzzanatot. Ezt akár két héten keresztül
is végezhetjük így. Bőrbetegségek kezelésére is
használatos. A közönséges galaj teája a serdülőkori pattanásokra is nagyon jó hatással van.
Napi egy csészével kell elfogyasztani belőle két
hétig. Ha nagyon makacs a pattanás, hosszabb
ideig is fogyasztható.
Vitelki László, Gyógynövénybolt

Legutóbbi játékunk megfejtése: Frissen, a virágzás kezdetén érdemes leszedni. A beküldők
közül Takács Emese, 3900 Szerencs, Széchenyi út 31. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető
a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: A közönséges galaj mely részét használják gyógyításra? Megfejtéseiket június 22-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják
le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A borítékra írják rá: Egészségünkért.

Nyári méregTeleNíTés
Itt a nyár és fontos ilyenkor, hogy ne csak a külsőnkre gondoljunk, hanem a belső szerveinkre is. Egészségünk megőrzése érdekében, évente két alkalommal, tavasszal és őszszel mindenképpen erősen ajánlott a méregtelenítés. Ez
azonban nem mindig kivitelezhető, éppen ezért kap különös jelentőséget a nyári méregtelenítés. Ilyenkor számos
könnyen beszerezhető, méregtelenítő és béltisztító friss
zöldség, valamint gyümölcs áll rendelkezésre a kúra megkezdéséhez.

Miért fontos a méregtelenítés?

A méregtelenítés a máj természetes doppingszere, amivel ösztönzi szervünket a méreganyagok eltávolítására. Ha a máj jól dolgozik, akkor a
nemkívánatos anyagok a veséken, majd a beleken keresztül távoznak a
szervezetből. Ha nem végzi jól munkáját, akkor a méreganyagok megragadnak a testben és idővel súlyos betegségek okozói lehetnek. Az állati
zsírokban, cukorban, szénhidrátokban és főképpen az adalékanyagokban
gazdag ételeket egy idő után a szervezet már nem képes megfelelően
feldolgozni. Az elégtelen emésztés miatt a vastagbélben felgyülemlenek
az élelmiszerekből származó káros anyagok, amik ráadásul a bélfalon keresztül a véráramba is bekerülhetnek.

Hogyan működik?

A béltisztítással elvégzett nyári méregtelenítés leginkább a nagytakarításhoz hasonlítható: a lényege az, hogy a zöldségek és gyümölcsök rostjai
szó szerint kipucolják a vastagbélből a lerakódott salakanyagot, miközben magukba szívják a mérgeket.

Hogyan csináljam?

A méregtelenítésnek sok fajtája létezik, legismertebb a gyümölcs vagy
zöldség kúra. Egy egyszerű konyhai turmixgép segítségével bárki pillanatok alatt elkészítheti saját vitaminbombáját. Általában elegendő, ha
az egészségtelen ételek elhagyása mellett 7-10 napon keresztül a méregtelenítő, friss zöldségeket és gyümölcsöket nagyobb mennyiségben
fogyasztunk. A nyári méregtelenítés legjobb alapanyagai a sötétpiros
gyümölcsök, valamint a zöld levelű zöldségek.
Cékla: Nyersen, kifacsarva vagy salátában fogyasszuk. Nagyszerű lúgosító
és béltisztító. Sárgarépa: bővelkedik antioxidánsokban, védi a szemet.
Paradicsom: Igazi vitaminbomba, fokozza a máj működését, serkenti a
bélműködést, kiváló antioxidáns és immunerősítő.
Uborka: az egyik legjobb béltisztító zöldség, szinte átmossa a bélrendszert ugyanis 95 százaléka víz.
A méregtelenítés csak akkor hatásos, ha betartjuk a szabályokat. Fontos
továbbá, hogy a kúra alatt az ajánlott napi 2 liter vizet 2,5-3 literre kell
emelni.
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47/361-906, 20/966-4464

KRIPTA, SIRKŐ
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Lakossági

apróhirde

tés

INGATLAN
Szerencsen, Tavasz u. 2. szám alatti
3 szobás, összkomfortos családi ház
eladó. A kert füvesített, az udvar térköves. Érd.: 70/340-5658.
Egyedülálló férfi részére lakrész kiadó Szerencs központjában. Érd.:
20/287-3659. (10)
Szerencs központjában 46 m2-es lakás eladó. Érd.: 47/363-097. (10)
Szerencs, Kandó K. u. 1. sz. alatti társasházban, I. emeleti 1,5 szobás kon-
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vektoros lakás, garázzsal eladó (felújítandó). Érd.: 70/341-5933. (10)
Szerencs, Bástya u. 20. sz. alatti 95
m2, 3,2 m belmagasságú kertes, családi, felújítandó ház eladó. Érd.:
70/341-5933. (10)
Szerencs csendes környékén, a belvároshoz közel eladó egy folyamatosan rendben tartott, felújított 4 szoba
+ nappalis családi ház. Érd.: 20/2958832. (10-12)
Szerencs és környékére hosszú távra
keresek kőműves segédmunkást és
festőt. Érd.: 20/549-1976. (10)
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rákóczi válTóFuTás
szereNcs és köröm közöTT
Hagyományteremtő futással tiszteleg Köröm Község Önkormányzata II. Rákóczi Ferenc emléke előtt annak kapcsán,
hogy a fejedelem Szerencsről indult Köröm irányába, az
1707. május 31. – június 22. közötti időszakra meghirdetett
országgyűlés helyszínére.
Május 26-án, szombaton reggel - az 1890-ben megjelent „A Magyar
Nemzet Története” című könyvben leírtak alapján - Koncz Ferenc országgyűlési képviselőnek mondta el Tóth Tibor körömi polgármester,
hogy a köztudatban „Ónodi Országgyűlésként” ismert eseményt tulajdonképpen Köröm határában tartották meg, mert a Sajó áradása miatt
megközelíthetetlenné vált az eredetileg Ónodra tervezett helyszín. Tóth
Tibor megjegyezte, éveken át kutatta az említett történelmi időszak eseményeit és számos bizonyítékot talált állításának igazolására.
A Dél-Borsodi község huszadik éve tartja meg a Körömi Rákóczi Fesztivált, most első alkalommal vezeti fel a programot a Szerencs-Köröm közötti váltófutás, amelyen részt vesznek az útvonal által érintett települések (Szerencs, Bekecs, Taktaharkány, Tiszalúc, Köröm) polgármesterei,
képviselői. A távot teljesítőket Nyiri Tibor Szerencs polgármesteri ügyek
intézésével megbízott alpolgármestere köszöntötte a szerencsi Rákóczivár udvarán, majd sok sikert kívánt az egész napos körömi program lebonyolításához.
SfL

keTTős győzelem
siker az
karcsa elleN aszTaliTeNiszezőkNél
A ranglétra 14. helyén álló Karcsa csapatát fogadták a szerencsi focisták
május 26-án a Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen. A mérkőzés nem indult
jól a kékmezes hazai játékosoknak, ugyanis az első félidő végére 2 gólos
hátrányba kerültek. A második játékrészben a szerencsiek új erőre kaptak. Az első hazai gólt az 56. percben Rábai Gergő lőtte, majd 8 perccel
később Kiss Krisztián találatával kiegyenlített Szerencs. A mérkőzést Buri
Attila gólja döntötte el a 94. percben. A B-A-Z megyei I. Felnőtt 29. forduló eredménye Szerencs VSE – Karcsa 3-2.
A Szerencsi U19-es csapat 5-0-ra legyőzte a Karcsai ifi csapatot.
N. I.

Edelényben rendezték meg május 25-én és 26-án az I. Edelény Open nemzetközi asztalitenisz versenyt. A szerencsi asztaliteniszezők a következő
kategóriákban képviselték szakosztályunkat: újonc, felnőttek NB III-ig,
valamint férfi összevont. A két nap során nagyon szép eredményeket értünk el, hiszen Köllő Ábel magabiztos játékkal megnyerte az újonc kategóriát, illetve Köllő András az NB III-as mezőnyben szintén aranyérmes
lett.
Köllő András, szakosztályvezető
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TiNi súlyemelők szereNcseN

Harmadik alkalommal tartották meg a Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Keleti régiójának Országos Tini Súlyemelő bajnokságát május 26-án a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban. Az eseményt Nyiri Tibor,
Szerencs Város Sportegyesületének elnöke nyitotta
meg, aki kifejezte háláját, amiért ismét Szerencs
ad otthont az országos versenynek, majd eredményes versenyzést kívánt a résztvevőknek. Szerencs színeiben 18 sportoló indult el, akik kiemelkedően szerepeltek. Az SZVSE Súlyemelő Szakosztályának vezetője Fekete Diána (fotónkon) elmond-

ta, hogy idén is nagy volt az érdeklődés a versenyre, hiszen ezen az éven
a vártnál több sportoló jelentkezett.
A vezetőedző hozzátette: az SZVSE elnökétől Nyiri Tibortól minden támogatást megkaptak. – Teljes mértékben pozitívan áll a sportághoz, minden
rendezvényünkön ott van. Bármilyen problémával fordulhatunk hozzá, segítséggel és maximális szaktudással támogatja a szakosztályunkat.
Eredmények:
Kölyök lány korcsoportban, 32 kg-os súlycsoportban első helyezést érte
el Korbulecz Tímea, emellett a legjobb kölyök és a legeredményesebb
szerencsi kölyök lány címet is elnyerte. 36 kg-os lányok között Horváth
Dzsenifer második, Balog Malvin Vivien negyedik, Vadászi Diána ötödik
lett. 40 kg-os súlycsoportban első lett Posta-Barócsi Brigitta. 48 kg-os
súlycsoportban az első helyezést érte el Korbulecz Nóra. 53 kg-os súlycsoportban Csorba Lili másodikként végzett. 58 kg-os súlycsoportban első lett Fábián Léna. 63 kg-os súlycsoportban Herma Virág első helyen
végzett. Serdülő lány kategóriában +69 kg-os súlycsoportban Lakatos
Dzsenifer a második helyet szerezte meg. Fiú 40 kg-os súlycsoportban
Balogh Kristóf negyedik lett, Bárány Tamás pedig ötödik. 45 kg-os súlycsoportban első helyen végzett Horváth Szebasztián, második lett Krompák Szabolcs. 50 kg-os súlycsoportban második helyezett lett Morvai Zalán. 56 kg-os súlycsoportban második lett Dobi Csaba Kristóf.
Serdülő fiú kategóriában 50 kg-os súlycsoportban második helyen végzett Morvai Balázs. 69 kg-os súlycsoportban első lett Danó Roland.
85 kg-os súlycsoportban Radics Brúnó második, Kelecseny Robert negyedik lett.
F. D.

szereNcs kupa úszóverseNy
Tizenharmadik alkalommal rendezték meg a Szerencs Kupa Amatőr Úszóversenyt május 26-án a Városi Tanuszodában.
Az eseményt Nyiri Tibor, Szerencs Város Sportegyesületének elnöke nyitotta meg, aki a sport fontosságáról beszélt, és
jó versenyzést kívánt a résztvevőknek.
A megnyitót követően kezdetét vette a verseny a különféle korcsoportokban és úszásnemekben. A versenyt
gyors-, mell-, hát- és vegyesúszó számokban rendezték
a 2002 és 2011. között született korosztályoknak, illetve
gyorsváltó versenyszámok is szerepeltek a programban.
A versenyen a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működő szakosztályok és tanintézmények, illetve az általuk
nevezett sportolók vesznek részt. Ezúttal négy megyei
egyesület képviseltette magát 69 fővel.
A megmérettetésen minden induló emléklapot kapott.
A legeredményesebb hazai versenyzők: Kiss Rozi, Lukács
Zsófi, Espák Hanna, Lénárt Zétény lett, akik teljesítményükért – az érmeken túl – kupa elismerést kaptak, mivel mindannyian két arany és egy ezüstérmet szereztek.
F. D.
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kereszTrejTvéNy
VÍZSZINTES: 1. A beküldendő fősor első része. 11. Lejjebb lévő helyre. 12. Lábait meghajlítva a szőnyegre ereszkedve áll. 13. Háborús, katonai. 14. Kilométer rövidítése. 15.
Heveny. 16. Félig óriási! 17. Mely ok miatt? 19. Pörc fele! 20.
…-Dame: híres, gótikus templom Párizsban. 21. Sérülés
okozta vérző nyílás a testen. 23. Ízletes húsú tengeri hal.
24. Archaikus. 26. A rubídium vegyjele. 27. Gyep közepe! 29.
Író (Endre 1877-1919). 31. Az ábécé utolsó betűje kiejtve. 32.
… az alku: TV-vetélkedő neve. 33. Seat autómodell. 36. A
radon vegyjele. 37. Másik táborhoz csatlakozik. 38. A jód,
kén és nitrogén vegyjele. 40. Állat tanyájául szolgáló, vájt
üreg, járat. 42. Rúgtak közepe! 43. Védi. 44. Földrészünk
neve. 46. Vércsatornáik.
FÜGGŐLEGES: 1. …, Öcsi!: 1971-es magyar film címe. 2. Riadó. 3. …bika: bölömbika. 4. Ez a hal a béka kopoltyús lárvája. 5. Középen rombol! 6. Jele a D! 7. Gyümölcs nedve. 8.
Furató szélei nélkül! 9. Szocialista állam volt (1949-1990)
Németország keleti részén. 10. A triász felső szakasza. 14.
Melyik személyt? 17. A beszédnek a legkisebb több szavas
egysége. 18. Fémet, fát finomabbra simít, alakít. 20. Rossz
minőségű, direkt termő szőlőfajta. 22. A fősor második,
befejező része. 25. Ősi bizony! 28. Elkoptat, elhasznál,
tönkretesz. 30. Vissza: tengeren az apály után következik!
34. Tolat páratlan számú betűi! 35. Étkezik. 37. Dákóik széleik nélkül! 38. Etnikai csoport Angliában. 39. A győzelem
istennője a görög mitológiában. 39. Gyurmáz közepe! 43. Kőrös szélei nélkül! 45. Pénz páratlan számú betűi! 46. Az erbium vegyjele.
Előző rejtvényünk megfejtése: Akkor szép a világ, ha jó benne gyermeknek lenni. Megfejtőnk 1 db csokoládé csomagot nyert: Tőkészky
József, 3900 Szerencs, Ondi út 1/A. A fenti rejtvény megfejtését június 21-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.

horoszkóp (2018. június)
kos: iii. 21. – iv. 20.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.

Nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.

A temperamentumos Kos számára a
június mind a munkában, mind pedig a szerelemben, igencsak eredményesnek ígérkezik,
amennyiben nem hagyja, hogy mások elbizonytalanítsák törekvéseiben!

A június nehézségekkel telinek ígérkezik, ez csak akkor igaz, ha akként is gondol a
nem várt fordulatokra. Ha hagyja, hogy megérzései vezéreljék, máris könnyebb lesz az Oroszlánnak a nyár első hónapja.

Most rámosolyog a szerencse, hiszen
rendkívül energetikus, felhőtlen hetek elé néz!
Munkájukban egy-kettőre izgalmas feladatokkal találhatják szembe magukat, melyek megoldásában megcsillogtathatják kreativitásukat.

Míg munkája során megelégedettséget
vághat zsebre, addig szerelmi életében
nagy változásokra számíthat melyeket, természetéből fakadóan, nem jól visel, akár pozitív, akár
negatív irányba mozdulnak is el majd a dolgok.

Júniusban igazán sziporkáznak, már
legalább is, ami az ötleteket illeti, ugyanakkor a temérdek „remek ötlet” megvalósítására már aligha marad majd energiájuk, legfőképpen azért, mert túl sok van nekik belőle!

A június sekélyesen alakul, s míg a
szerelmi életében számára kielégítően
alakulnak a dolgok, addig a munkájában ez már
koránt sincs így, tehát mindenképpen nehézségekkel számolhat ezen a területen.

A június ténylegesen a vidám és bohém Ikrek hava! Míg a munka terén túlterheltség jellemezheti e hónapban a jegy szülötteit, addig a szerelem terén mindent elsöprő lehet
a siker, akár párkapcsolatban, akár magányosan
éli életét!

A Mérleg számára remeknek ígérkezik a június hó, legyen szó munkáról,
szerelemről, vagy családról egyaránt. Érdemes
most kihasználnia a csillagok szerencsés állását,
mert a most eszközölt befektetései magas hozammal térülhetnek meg a jövőben!

Júniusban mind a szerelmi élet, mind
pedig a munka terén, igazán remekül indulnak a dolgok, ám az utóbbit egy hirtelen,
mondhatni a semmiből fakadt konfliktushelyzet
árnyékolja be, de vajon sikerül újra egyensúlyba
kerülnie a környezetével?

A június egy fordulatos és eseménydús hónapnak ígérkezik, ráadásul mindez úgy történik majd, hogy egyszerűen, szinte
képtelen lesz beleszólni az események alakulásába, így a kérdés csak az, vajon érvényre jut e
majd a mondás: „Minden jó, ha a vége jó!”?

A Skorpió jegy szülöttei számára a június igazán szenvedélyesnek, érzelmesnek no és persze sikerekkel és kihívásokkal telinek ígérkezik, melyeket nagyon fognak élvezni,
ugyanakkor vigyázniuk kell, nehogy megint túlhajszolják magukat buzgalmukban!

Júniusban a Halak jegy szülötteit a
munkában a megfontoltság és a nyugalom, míg a szerelemben a tőlük alapvetően
idegen forrófejűség jellemzi, ami meglehetősen érdekes helyzeteket eredményezhet
majd!

bika: iv. 21. – v. 20.

ikrek: v. 21. – vi. 21.

rák: vi. 22. – vii. 22.

szűz: viii. 24. – iX. 23.

mérleg: iX. 24. – X. 23.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.

bak: Xii. 22. – i. 20.

vízöntő: i. 21. – ii.19.

halak: ii. 20. – iii. 20.
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