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Dolgozzunk együtt Szerencsért!
A város közal-

kalmazottait, köz-
tisztviselőket és 
az önkormányza-
ti tulajdonú cégek 
munkatársait hív-
ta újévköszöntő 
találkozóra janu-
ár 11-én Szerencs 
polgármestere. A 
program részt-
vevőit a Bocskai 
István Gimnázi-
um diákjainak műsora, és a Nova Táncstúdió előadása kö-
szöntötte.

(Írásunk a 2. oldalon)

Kenyérgyár-ügy

Az elmúlt időszakban szóbeszéd keringett a városban ar-
ról, hogy bezárják a szerencsi Ipari Parkban található kenyér-
gyárat. Igyekeztünk a dolog végére járni, ám az üzem veze-
tőségétől nem tudtunk meg semmit, arra hivatkozván, hogy 
a sátoraljaújhelyi központhoz tartoznak, információt csak ott 
adhatnak. Sebaj, apró akadály, amit egyszerű leküzdeni…

(Írásunk a 2. oldalon)

Ciráda: az újmódi népzene
Az elmúlt eszten-

dőben megalakult 
Ciráda zenekarral jó 
néhány fellépésen ta-
lálkozhatott a nagyér-
demű. Részt vettek a 
több ezer fős közönsé-
get vonzó IV. Orszá-
gos Csokoládéfesz-
tiválon, és rendsze-
res szereplői voltak óvodai gyermekprogramoknak, tánc-
házaknak, kisebb-nagyobb zenei eseményeknek. A közel-
múltban jelentős átalakuláson ment keresztül az együttes.

(Írásunk a 4. oldalon)

Végső cél az árcsökkentés
A parlament december 30-án fo-

gadta el a víziközmű-szolgáltatási 
törvényt, amely alapján a Magyar 
Energia Hivatal gyakorolhatja a 
szolgáltatók szakmai, gazdasági; to-
vábbá az ármegállapítás felügyele-
tét. Az új jogszabály azt is kimond-
ja, hogy szolgáltatót magáncégnek 
eladni nem lehet. Az intézkedésről 
érdeklődtünk Ritter Géza vezérigazgatótól, az Észak-ma-
gyarországi Regionális Vízművek Zrt. vezetőjétől (fotón-
kon), aki mindezek mellett tájékoztatott a cég eredményei-
ről, terveiről, a törvény hatásairól.

(Írásunk a 8. oldalon)

Szakrendelések időpontjai
Az elmúlt időszakban több változás érintette a Szerencsi 

Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézetet. Komoly fej-
lesztés történt az intézményben, új szakemberek érkeztek, 
ami miatt számos rendelési idő megváltozott. A könnyebb 
tájékozódás érdekében lapunkban közöljük a helyi rende-
lőintézetben tevékenykedő orvosok neveit és a szakrende-
lések időpontjait.

(Írásunk a 15. oldalon)

FÉLÉVZÁRÁS AZ ISKOLÁKBAN

A téli szünet után még egy 
hét állt a diákok rendelkezé-
sére, hogy egy-egy jó felelet-
tel vagy dolgozattal javítsa-
nak eredményeiken a hivata-
losan január 16-án lezárult el-
ső félév végéig. Ezt követően 
minden tanuló átvehette az el-
lenőrzőbe bejegyzett félévi ér-
tékeléseket. 

A tanév kezdetén az intézmé-
nyek vezetői az oktatás minősé-
gének javítását tűzték ki egysé-
ges célként, amelyről Nyiri Ti-
bor nyilatkozott lapunknak. A 
közművelődési tanácsnok ki-
emelte, hogy szep temberben 
az általános iskolák és a Szeren-
csi Általános Művelődési Köz-
pont új vezetőkkel kezdték meg 
működésüket, és ezzel új színt, 
új lendületet hoztak az oktatás-
ba. – A Bolyai János Általános 
Iskolában – a Debreceni Egye-
tem tanszékvezetőjével, Balogh 
László professzorral együttmű-
ködve – visszatértek a tehet-
séggondozás hagyományai-
hoz. Felmérték a gyerekek tu-
dásszintjét, feléledtek a tanórán 
kívüli matematika- és termé-
szettudományos foglalkozá-
sok, szakkörök, a versenyek-
re való felkészítések. A Rákó-
czi Zsigmond Általános Isko-
la munkája szervesen össze-
kapcsolódik a művészeti kép-
zéssel, tanórákon kívül szak-
körök, versenyek, témanapok 
és témahetek szolgálják a diá-

kok kibontakoztatását a művé-
szetek és az idegennyelvi kép-
zés terén egyaránt. – A tanu-
lók városi eseményeken való 
szereplése is rendkívül szín-
vonalasnak értékelhető – so-
rolta a tanácsnok. – A minősé-
get többféleképpen el lehet ér-
ni az oktatásban, de elsősorban 
úgy, hogy a törvény által elő-
írt követelményeket betartat-
juk a gyerekekkel – fogalma-
zott Nyiri Tibor. – Félévkor ál-
talában szigorúbbak vagyunk 
a diákokkal, ilyenkor próbáljuk 

inspirálni őket arra, hogy még 
többet hozzanak ki magukból 
az év végi bizonyítványosztá-
sig. Ez nagyon fontos, hiszen 
egy felvételinél néhány pont, 
néhány százalék is számíthat, 
hogy valaki bekerüljön az óhaj-
tott egyetemre.

– A Szerencsi Általános Mű-
velődési Központban is kiszéle-
sedtek a lehetőségek a minőség 
terén, hiszen a pályázati forrás-
ból megújult várban új, 50 férő-
helyes diákszálló épült – foly-
tatta a közművelődési tanács-

nok. – Ennek köszönhetően 
minden jelentkező kollégistá-
nak helyet tudunk biztosítani. 
A Rákóczi-vár infrastruktúrája 
– a könyvtár és a művelődési le-
hetőségek – kiszélesedett azál-
tal, hogy a kollégium egyik ré-
sze a Rákóczi-várban található. 

A Rákóczi Zsigmond Álta-
lános Iskolában a tanulói lét-
szám az iskolai év kezdésé-
hez képest nem változott, 443 
fő vehette kézhez félévi osz-
tályzatait. – Az átlag az alsó 
tagozatban 4,2 fölött volt vala-
mennyi osztályban, a felsősök-
nél is jól teljesítettek a tanulók. 
Mindkét tagozatban kiemelke-
dő volt a kéttannyelvűsök tel-
jesítménye – ismertette Rácz-
né Váradi Éva igazgató, aki ki-
emelte: az alsó tagozatban a 
4. b osztály 4,6-os átlagát, il-
letve a felső tagozatban az  
5. c és a 8. c kéttannyelvű osztá-
lyok 4,43-as osztályátlagát. Az 
intézményben tanulók átlaga 
így 4,02 lett.

Ráczné Váradi Éva elmondta, 
hogy a törvényi előírások visz-
szaszorították az igazolatlan 
mulasztások számát. Egyetlen 
elsős tanuló van, aki a szülőtől 
való leszakadás problémájával 
küzd, az ő esetében a tanulás-
képesség-vizsgáló bizottság ja-
vaslata szerint jártak el: a gyer-
mek magántanulóként folytat-
hatja tanulmányait a második 
félévben. – Örülök annak, hogy 
elsőseink, akik nagy hévvel 
kezdtek neki a tanévnek, szé-
pen vették az akadályokat – 
folytatta az igazgató. 

(Folytatás a 3. oldalon.)

A VILÁGKLASSZIS KÉZILABDÁZÓRA 
EMLÉKEZETT SZERENCS

A hét éve tragikus körül-
mények között, fiatalon el-
hunyt világklasszis kézilab-
dázó, a szerencsi származású 
Kulcsár Anita tiszteletére ren-
deztek megemlékezést janu-
ár 20-án a Rákóczi Zsigmond 
Általános Iskola aulájában. A 
helyi születésű sportoló dom-
borműve előtt idén is lerótták 
tiszteletüket a szerencsiek.

Az eseményen Pelbárt Eni-
kő szavalata, Bene Zsuzsa zon-
gora- és Ruszkai Adél fuvola-
játékának szomorú dallamai 
után Derda Péterné gondolatai 
hangzottak el. A Rákóczi iskola 
igazgatóhelyettese meghatottan 
idézte fel Kulcsár Anita sportpá-
lyafutásának főbb állomásait, ki-
emelve, hogy meghatározó sze-
mélyisége volt a nemzeti csapat-
nak, összesen 165 alkalommal 
szerepelt a válogatottban, 2004-
ben a világ legjobb női kézilab-
dázójának választották. – Kevés 

időt hagyott a sors, hogy meg-
valósítsa álmait, ő mégis képes 
volt a legtöbbet elérni, a lehető 
legmagasabbra szárnyalni. Éle-
te, pályafutása példaértékű min-
denki számára. A világ legjobb 
beállósa már csak fentről biztat-
ja társait – hangoztak el a meg-
rendítő szavak. 

Derda Péterné beszéde után 
egy-egy sporteseményről ké-
szült archív videofelvétel idéz-
te az elhunyt sportoló emléke-
zetes pillanatait, majd a jelen-
lévők virágot és koszorúkat he-
lyeztek el Kulcsár Anita dom-
borművénél.

H. R.

Családtagok, barátok emlékeztek a sportolóra.

A diákok már átvették osztályfőnökeiktől az értesítőt.
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INFRASZAUNA  
A TANUSZODÁBAN

Koncz Ferenc polgármester 
és Kiss Attila alpolgármes-
ter képviselői tiszteletdíjai-
nak felajánlásából a Szeren-
csi Városüzemeltető Nonpro-
fit Kft. egy 440 ezer forint ér-
tékű infraszaunát vásárolt és 
építtetett be idén januárban a 
városi tanuszodába.

A Szerencsi Városüzemelte-
tő Nonprofit Kft. idén január-
ban rendkívül kedvező áron 
tudott beszerezni egy úgyne-

vezett infrakabint, amely régi 
igény volt a létesítményben, hi-
szen az uszoda átadásakor ez 
a fejlesztés kimaradt az akko-
ri beruházásból. 

A 440 ezer forintos infra szau
na beszerzésének és beépítésé-
nek pénzügyi alapját teljes egé-
szében felajánlásokból sikerült 
előteremteni. Koncz Ferenc 270 
ezer, Kiss Attila 200 ezer forint-
tal járult hozzá a fejlesztéshez. 
Az összeget a fel nem vett pol-
gármesteri és alpolgármeste-
ri tiszteletdíjakból sikerült át-
csoportosítani. Így kerülhetett 
januárban a négyszemélyes 
infraszauna a városi tanuszo-
dába, amit jelképes, 200 forin-
tos használati díjért vehetnek 
igénybe a létesítmény látogatói. 

A jövőben a fenntartó meg-
vizsgálja, hogy milyen igény mu-
tatkozik az új infrakabin haszná-
latára, mert ha a működtetés nem 
lesz gazdaságos, akkor előfordul-
hat, hogy más intézménybe he-
lyezik át a berendezést. Mint azt 
Kiss Attila hangsúlyozta, Sze-
rencs Város Önkormányzata a 
jelenlegi nehéz helyzetben csak 
olyan beruházás megvalósítá-
sát engedheti meg magának, 
amelynek működtetése nem je-
lent pluszköltséget a városnak.

M. Z.

MEGOLDÁS A KERÉKPÁRÚT-GONDRA
Különböző fórumokon ko-

rábban is téma volt a 37-es szá-
mú főútvonal Szerencs belte-
rületi szakaszának felújítása, 
az eredetileg tervezett pro-
jektzárás csúszása, továbbá az 
Ipari Park gyalogosan, illetve 
kerékpárral történő megköze-
lítésének kérdése.

A kivitelezést számos dolog 
hátráltatta, közöttük szerepelt 
a tavaly előtti csapadékos időjá-
rás, de a legnagyobb problémát 
az előkészítés jó néhány hiá-
nyossága jelentette, legfőkép-

pen az a tény, hogy a beruhá-
zással megbízott konzorcium 
egyik tagja csődöt jelentett. 
Az orvoslás a jelenlegi önkor-
mányzatra hárult, mindenek-
előtt egy másik konzorciumi 
céget kellett találni, és egyezte-
tések sora következett más te-
rületeken is. Végül elkészült az 
útszakasz, a gépjárművel köz-
lekedők fellélegezhettek. A ke-
rékpárút kialakítása azonban 
még nem megoldott, a gond 
megoldásáról Koncz Ferenctől 
(fotónkon) érdeklődtünk. – Ezt 
az állami beruházást az előző 

választási cik-
lus vezetőitől 
örököltük, an-
nak minden 
bajával együtt 
– fogalmaz a 
polgármester. 
– Komoly erő-
feszítéseket igényelt a korábbi 
hibák kijavítása, ráadásul az 
előző városvezetés pályázatot 
nyújtott be a kerékpárút építé-
sére is, amiben szerepelt egy 
külön híd megvalósítása. Vé-
leményem szerinti egy rossz 
stratégia mentén alakították ki 
az elképzelést már csak azért 
is, mert hihetetlenül nagy ösz-

szegbe került volna ez a megol-
dás. A terv átgondolatlanságát 
igazolja, hogy a pályázat elbu-
kott, aminek most az a követ-
kezménye, hogy a szakembe-
rek vitatják a Szerencsről kive-
zető szakasz (Mád felé) kétszer 
kétsávosításának szükségessé-
gét. Megjegyzem, magam sem 
vagyok biztos abban, hogy en-
nek a távnak a hossza eléri az 
egy kilométert. Erre a szakasz-
ra elvileg nem lehet kerékpár-
ral felhajtani, most azon dol-
gozunk, hogy ez megváltoz-
zon. Azt mondtam a kivitele-
zőnek, hogy a használatbavé-
teli engedély nem érkezik meg 

addig, amíg nincs megoldva a 
gyalogos és kerékpáros közle-
kedés az Ipari Park felé – kö-
zölte Koncz Ferenc, aki arra a 
kérdésre, hogy erre a célra le-
hetnee használni az egyik for-
galmi sávot, a következőt vá-
laszolta: nekem is ez a javas-
latom, de a hatóság részéről 
nem kaptunk egyértelmű vá-
laszt, még hosszas tárgyalások 
elé nézünk. Dolgozunk a prob-
léma megoldásán, egy pályá-
zati lehetőség is kilátásba ke-
rült, tehát az a véleményem, 
hogy megtaláljuk a gyógyírt 
a gondra.

SfL

DOLGOZZUNK EGYÜTT SZERENCSÉRT!
A város közalkalmazotta-

it, köztisztviselőit és az ön-
kormányzati tulajdonú cégek 
munkatársait hívta újévkö-
szöntő találkozóra január 11
én Szerencs polgármestere. A 
program résztvevőit a Bocs-
kai István Gimnázium diákja-
inak műsora, és a Nova Tánc-
stúdió előadása köszöntötte. 
Koncz Ferenc polgármes-
ter beszédében az elmúlt idő-
szak legfontosabb eseményei 
között említette, hogy janu-
ár 1jétől megalakultak az ál-
lami tűzoltóságok, a helyi ki-
rendeltség parancsnoki teen-

dőit továbbra is Dócs Róbert 
alezredes látja el. A városve-
zető köszönetet mondott a 
tűzoltóság munkatársainak, 
hiszen az elmúlt időszakban 
a családi házánál történt ki-
sebb tűzeset során volt alkal-
ma megtapasztalni a gyors és 
szakszerű segítségnyújtást. 
Koncz Ferenc szólt az idei esz-
tendő legjelentősebb változá-
sairól, és arról, hogy az elmúlt 
egy év során sikerült megőriz-
ni Szerencs gazdasági egyen-
súlyát. Ehhez kapcsolódva 
mondott köszönetet a közszol-
gáltatásban dolgozó munka-

társaknak a nehézségek idő-
szakában nyújtott támogatá-
sukért, kiemelve, hogy a köz-
alkalmazottak, köztisztvi-
selők, valamint a két önkor-
mányzati cég – a Városgazda, 
illetve a Városüzemeltető Kft. – 
munkatársai türelmükkel, po-
zitív hozzáállásukkal hozzájá-
rultak ahhoz, hogy Szerencs ne 
kerüljön csődhelyzetbe. – A ta-
karékoskodás leginkább a vá-
ros saját dolgozóit érintette, a 
hivatal munkatársai nak veze-
tésével így sikerülhetett több 
mint százmillió forintos meg-
takarítást elérni 2011ben – 

emelte ki a polgármester, majd 
hozzátette: mindez önmagá-
ban nem lett volna elég a tal-
pon maradáshoz, szükség volt 
a mintegy 350 millió forintos 
kormányzati támogatásra is.  
A polgármester beszéde végén 
azt kérte a jelenlévőktől, hogy 
2012ben is a korábbihoz ha-
sonló magas színvonalon vé-
gezzék munkájukat. – Dolgoz-
zunk együtt Szerencsért, hi-
szen ez a város az Önök mun-
kája nélkül nem képes működ-
ni a mindennapokban – fogal-
mazott Koncz Ferenc.

M. Z.
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MI LESZ A KIvÁGOTT 
FÁK SORSA?

A Szerencsi Hírek a tavaly 
októberben adott informáci-
ót arról, hogy mi indokolta a 
Kossuth tér egyes fáinak visz-
szavágását. Akkor többen vé-
lekedtek úgy, hogy az árnyé-
kot adó növények csonkítása 
tönkreteszi a város eme zöld-
területét, ám a szakértői véle-
mények a balesetveszélyre, il-
letve annak elhárítására hív-
ták fel a figyelmet.

Az egyes esetekben száz évet 
is megért fák visszavágásának 
szükségességét indokolta az 
is, hogy korábban egyegy ki-
adósabb vihar alkalmával óriá-
si ágak törtek le. A Szerencsi Vá-
rosgazda Nonprofit Kft. nem te-

hetett mást, elébe ment az eset-
leges bajoknak, a fakivágások 
mellett tizenhat japánakác, két 
csörgő és egy ezüst juharfa 
visszametszését végezte el. A 
kft. részéről Vaszily Miklós fő-
kertész azt a tájékoztatást adta, 
hogy a kivágott, illetve a meg-
tisztításból, nyesésekből szár-
mazó fát jelenleg a kft. telephe-
lyén tárolják. – Nagy valószí-
nűséggel a családsegítő szolgá-
lat javaslata alapján a város kép-
viselőtestülete mérlegeli, hogy 
kik azok a szociális alapon rá-
szorulók, akik kapnak majd eb-
ből a famennyiségből – mond-
ta el érdeklődésünkre Vaszily 
Miklós.

SfL

„KENYÉRGYÁR-ÜGY” – NINCS OK  
AZ AGGODALOMRA!

Szokták mondani, hogy az 
utca embere mindig jól érte-
sült, amit akár egyfajta igaz-
ságként is fel lehetne fogni: 
nem zörög a haraszt... A baj 
az, hogy az alaphangokat nem 
mindenki üti le teljes bizton-
sággal, így a „zenemű” falsra 
sikeredhet, a haraszt zörgése 
nem a szél fújását jelzi.

Történt, hogy felröppen-
tek a hírek, miszerint bezár-
ják az Ipari Parkban találha-
tó kenyérgyárat. Igyekeztünk 
a dolog végére járni, ám az 
üzem vezetőségétől nem tud-
tunk meg semmit, arra hivat-
kozván, hogy a sátoraljaújhelyi 
központhoz tartoznak, infor-
mációt csak ott adhatnak. Se-
baj, apró akadály, amit egysze-
rű leküzdeni. Való igaz, a sze-
rencsi pékség az északkeleti 
városban székelő Norpan Sü-
tőipari Kft. – tizennégy céget 
tömörítő élelmiszeripari hol-
ding vezércégének – egyik tag-
ja. Itt sikerült elérni Tamaskó 
András gazdasági igazgatót, 
akitől a szerencsi üzem bezá-
rásáról érdeklődtünk. – A Kö-

römi Sütő Kft. önálló jogi sze-
mély, az ügyvezetés azonban 
Sátoraljaújhelyen történik, a 
szerencsi kenyérgyár helyi irá-
nyítását egy üzemvezető látja 
el – mondta el Tamaskó And-
rás. – Az üzemet valóban be-
zárják, de csak kéthárom hó-
napra. Kemencebontással járó 
felújítás kezdődik, természe-
tesen az egyéb feladatok mel-
lett új kemence beépítésére is 

sor kerül. A kivitelezésre uni-
ós forrásra pályáztunk. Ebben 
az üzemben hosszú ideje mű-
ködött régi géppark, sok ener-
giafaló kemencével, kazánnal, 
egyszóval indokolttá vált a re-
konstrukció. Erre az időszak-
ra kénytelenek vagyunk leállí-
tani a gyárat, a termékeit ezen 
időszak alatt más üzemeink 
készítik majd el, azonban a ki-
szállítások ugyanúgy megtör-

ténnek partnereink felé, mint 
a felújítást megelőzően. A be-
ruházás összegének nagyságát 
egyelőre nehéz megmonda-
ni. A kivitelezést megpróbál-
juk saját embereinkre támasz-
kodva elvégezni, tehát pontos 
számadatokról most nem tu-
dok beszámolni, azt azonban 
meg tudom mondani, hogy a 
beépítésre váró energiatakaré-
kos kemence mintegy tízmillió 
forintba kerül. Minden azon 
múlik, mi lesz a már elkészí-
tett pályázattal, lesze rá uni-
ós pénz, mit hoz a jövő? – adott 
tájékoztatást Tamaskó András.

Az itt dolgozó szerencsi em-
bereket az foglalkoztatja legin-
kább, hogy nem kelle búcsút in-
teniük a munkahelyüknek. Er-
re a kérdésre azt a választ kap-
tuk, hogy egyértelműen meg-
maradnak a foglalkoztatások. 
Ilyen esetben azonban a legkö-
zelebbi cégek felé irányítják át 
az állandó munkaviszonnyal 
rendelkező dolgozókat, de csak 
erre az időszakra, hiszen a vevő-
kör ellátásának a jövőben is za-
vartalannak kell maradnia.

SfL

A Bocskai gimnázium aulájában a középiskola diákjainak műsorát tekinthették meg a dolgozók.

Régi üzem a szerencsi Ipari Parkban.
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vérpezsdítő zUMBA
A Szerencsi Általános Mű-

velődési Központ által életre 
hívott Árkád Klub keretében 
rendeztek zumba estet janu-
ár 19-én a Rákóczi-várban. A 
vérpezsdítő, minden testrészt 

megmozgató, latin ritmusok-
kal, széleskörű világtáncok-
kal tarkított fitneszprogra-
mot Bodnár Attila tánctanár 
ismertette meg az érdeklő-
dőkkel. 

ANGOLUL vIzsGÁztAK
A Rákóczi Zsigmond Álta-

lános Iskola negyedik évfo-
lyamos kéttannyelvű képzés-
ben részesülő diákjainak tar-
tottak félévi, angol nyelvi szá-
monkérést január 17-én. 

A szóbeli nyelvvizsgához ha-
sonló feladatok között az első 
szituációs gyakorlat volt, amely 
során a gyerekeknek a pedagó-
gusokkal folytatott párbeszéd 
alatt beszélni kellett többek kö-
zött kedvenc hobbijukról. A má-
sodik részben egy kiválasztott 
képről, igaz-hamis állításokra 

válaszoltak a vizsgázók. A nyel-
vi kommunikáció során pedig 
egy adott témáról kellett folya-
matosan beszélni angol nyel-
ven. A szaktanárok örömmel 
látták, hogy az Amerikai Egye-
sült Államokból érkezett anya-
nyelvi lektorral folytatott beszél-
getés sem okozott gondot a ta-
nulóknak. 

A diákok kiváló felkészült-
ségről tettek tanúbizonyságot, 
a negyedikesek között négyes 
fölötti átlageredmény született, 
összesen kilenc tanuló kapott je-
les osztályzatot a félévi vizsgán.

NyíLt NAp A BOcsKAIBAN
Az elmúlt év decemberében 

közel négyszáz résztvevője volt 
a szerencsi Bocskai István Gim-
názium által szervezett nyílt 
napnak, amelynek folytatása-
ként január 10-én ismét az in-
tézménybe várták a középis-
kola kínálatára kíváncsi nyol-
cadikos diákokat és szüleiket. 
Az eseményre ezúttal hetven 
diák, szülő és kísérőtanár érke-
zett a Bolyai János Általános Is-
kolából, valamint néhány vidé-
ki alapfokú oktatási intézmény-

ből, hogy a gimnázium képzé-
si rendszeréről és a felvételi le-
hetőségekről tájékozódjanak. 
A megjelenteket Gál András 
igazgató köszöntötte az iskola 
aulájában, aki beszédében töb-
bek között a Bocskaiban meg-
valósuló magas színvonalú ok-
tatásról szólt az érdeklődőknek. 
A gimnázium életét bemutató 
film megtekintése után a nyílt 
nap résztvevői érdeklődési kö-
rüknek megfelelően tanórákon 
vehettek részt.

zeNe és tÁNc 
A Bocskai István Gimnázi-

um szülői közössége immár ti-
zenkilencedik alkalommal ren-
dezte meg hagyományos far-
sangi bálját az intézmény au-
lájában. Az esemény megnyi-
tóján Gál András igazgató üd-
vözölte a vendégeket. Az in-
tézményvezető virágcsokorral 
köszöntötte a szülői közösség 
idén leköszönő elnökét, Rozs-
nyai Gézánét, majd Homovics 

Zsuzsa és Szemán Artúr peda-
gógusok keringője nyitotta meg 
az esti programok sorát. 

A nyitótánc után a gimná-
zium diákjai és a fantasztikus 
műsorszámokkal készülő pe-
dagógusok szórakoztatták a 
közönséget. Idén sem maradt 
el a középiskola néptánccso-
portjának fergeteges előadása, 
amelynek végén a fiatalok tánc-
ba invitálták a vendégsereget.

FéLévzÁrÁs Az IsKOLÁKBAN
(Folytatás az 1. oldalról.)

– Az ötödikeseknél sem je-
lentett problémát az átmenet. 
Kitűnő tanulóink száma 63, je-
lessel 75 diák zárt, amely szép 
eredménynek mondható – fo-
galmazott az intézményveze-
tő. – Vannak azonban gyen-
gébben teljesítő gyermekek is: 
az alsó tagozatban 10 tanuló 
szorul felzárkóztatásra, akik-
kel gyógypedagógus szakem-
ber foglalkozik egyénre sza-
bott fejlesztési terv alapján. 
A negyedik osztályban négy, 
a felső tagozatban tizenki-
lenc gyermek eredménytele-
nül zárta a félévet, reméljük, 
év végére minden tantárgy-
ból sikerül teljesíteniük a mi-
nimum-követelményt. 

Ráczné Váradi Éva is hozzá-
tette, hogy a félévi értékelés tá-
jékoztató jellegű eredmény a 
szülőknek és a tanulóknak.

– Tehetséges gyermekek 
szép eredményekkel öregbí-
tették iskolánk hírnevét, hi-
szen az első félévben megren-
dezett megyei tanulmányi ver-
senyeken dobogós helyet sze-
reztek – emelte ki az igazga-
tónő. – Nagy hasznunkra volt 
a felkészítés során az Ameri-
kai Egyesült Államokból érke-
zett anyanyelvi lektorunk és a 
második félévre érkező brazil 
gyakornokunk. Segítségük-
kel szerveztük meg a rendha-
gyó országismeret órákat, me-
lyek révén a kéttannyelvű diá-
koknak rendezett versenyek él-
mezőnyeiben lehetnek gyerme-
keink. A nyelvi oktatás mellett 
témahónapok keretében a reál-
tárgyak szépségeivel is megis-
merkedhettek diákjaink: ma-
tematika feladatmegoldó ve-
télkedő és kísérletező délután 
színesítették a programot. A 
Művészetek hónapja kereté-
ben makettkészítő versenyt és 
múzeumpedagógiai foglalko-
zást szerveztünk. A művésze-
ti képzés pedig lehetőséget ad 
az egyéni tehetséggondozásra 
és képesség-kibontakoztatásra, 
itt meg kell említenem a tansza-
ki és egyéb ünnepi hangverse-
nyeinket. Az október 23-ai vá-
rosi műsorban az általános is-
kolai és a művészeti képzés 
egysége érvényesült a diákok 
és pedagógusok közös szerep-
lése során. 

Eredményeket értünk el a 
környezetvédelem terén, hi-
szen a Hulladékkör elnevezé-
sű országos projektvetélkedő 
regionális elődöntőjén első he-
lyezést értek el a negyedikesek, 
akik ezáltal bejutottak az orszá-
gos döntőbe. 

Büszkék lehetünk sportoló-
inkra is, akik úsznak, birkóz-
nak, karatéznak és kosaraznak. 
A kosárlabdázóink a Kenguru 
Kupában első helyen állnak 
négy megye csapatai között. 

Ráczné Váradi Éva fontos-
nak nevezte a szülőkkel kiépí-
tett kiváló partneri kapcsolatot, 
melynek központjában a gyer-
mekek személyiségfejlesztése 
áll. A szülői munkaközösség 
által szervezett jótékonysági bál 
és a szilveszteri rendezvény si-
kerét is a szülőkkel való szoros 
együttműködésnek köszönhe-
ti az intézmény. 

Az igazgató megemlítet-
te az óvodákban történő ma-
gas színvonalú szakmai mun-
kát is, amelynek köszönhető-

en az iskolába érkező elsős ta-
nulók beilleszkedése zökke-
nőmentes, a kisdiákok szinte 
minden területen ügyesen ve-
szik az akadályokat. Az óvó-
nők kreativitásának és szer-
vezőkészségének köszönhető-
en változatos programok gaz-
dagítják és színesítik a kicsik 
hétköznapjait. A szülőkkel va-
ló együttműködés ott is nélkü-
lözhetetlen alapja az eredmé-
nyes munkának.

– A következő félévben is bí-
zom partnereink összefogásá-
ban, hiszen a közös cél elérése 
érdekében, együttes akarattal 
még többet tehetünk  – foglalta 
össze Ráczné Váradi Éva.

– A Bolyai János Általános Is-
kolában 453 tanuló kapott fél-
évi értesítőt, ebből ketten ma-
gántanulók – ismertette a Sze-
rencsi Híreknek Kocsisné Sza-
bó Beáta. Az igazgató kiemel-
te, hogy a félévkor jellemző szi-
gorú értékelés alapján az intéz-
mény tanulmányi átlaga 4,1 
lett, ami ugyancsak szép ered-
ménynek könyvelhető el. Mint 
megtudtuk, összesen 37 kitűnő 
és 20 jeles tanulója van a Bolyai-
nak, példás magatartással 287, 
példás szorgalommal 211 diák 
büszkélkedhet. 31 tanuló ka-
pott elégtelen osztályzatot, kö-
zülük hatan három, vagy an-
nál több tárgyból. Első és má-
sodik évfolyamon szöveges ér-
tékelést kaptak a gyerekek, itt 
tizenkilencen kiválóan, ötven-
heten jól megfeleltek, tizenki-
lencen megfeleltek, négy ta-
nulónak felzárkóztatásra van 
szüksége. – Kevésbé kedvelik 
diákjaink a fizikát és a történel-
met, e tárgyak esetében a leg-

rosszabb az átlag (3,3) – ismer-
tette az igazgatónő. 

– Intézményünkben az elő-
ző évekhez képest jelentősen 
csökkentek a hiányzások. A 
mulasztott napok száma 1784, 
amely átlagosan naponta négy 
fő hiányzását jelenti – folytat-
ta az igazgatónő. – Tantestüle-
tünknek régi vágya volt a szü-
lőkkel együtt, hogy a jól bevált 
és 20 éve elindított tehetség-
gondozó programunkat újra-
élesszük. Örömmel mondha-
tom, hogy ez megtörtént eb-
ben a félévben – hangsúlyoz-
ta Kocsisné Szabó Beáta. – Új-
ra felvettük a kapcsolatot a 
debreceni egyetem pedagógi-
ai-pszichológiai tanszékének 
munkatársaival, személy sze-
rint Balogh László professzor-
ral, aki szeptember és október 
hónapokban elvégezte az 5. és 
7. évfolyamosok bemeneti mé-
rését, pedagógiai-pszichológi-
ai hatásvizsgálatát, majd a tesz-
teket értékelte és utána rend-
kívüli értekezleten tájékoztat-
ta az érintett szülőket. Tehet-
séggondozó programunkban 
résztvevő diákjaink sávos óra-
renddel, csoportbontásban ta-
nulják a matematikát, a ma-
gyar nyelvtant és az irodalmat, 
az idegen nyelvet, valamint az 
informatikát és technika tan-
tárgyakat. Főként a természet-
tudományos ismereteket he-
lyezzük előtérbe, érdeklődé-
süknek megfelelően délutáni 
szakkörökön, plusz foglalko-
zásokon vehetnek részt a gye-
rekek. Decemberen szülők-ne-
velők fórumát tartottunk, meg-
hívott előadónk Czeizel Endre 
orvos-genetikus professzor 

volt. Részt veszünk a Nem-
zeti Tehetségsegítő Program-
ban, iskolánk kiválóra minősí-
tett Tehetségpontként műkö-
dik. Folyamatosan figyelem-
mel kísérjük a tehetséggon-
dozó pályázatokat, jelenleg is 
két nagy projekten dolgozunk. 
Tehetséggondozó programunk 
finanszírozásához az első fél-
évben jelentősen hozzájárult a 
Szerencsi Tehetségekért Ala-
pítvány, és reméljük, hogy az 
elkövetkező időszakban már 
pályázati forrásunk is lesz a 
folytatáshoz.

Kocsisné Szabó Beáta az el-
telt félév sikeres rendezvé-
nyeiről, egyéb programjairól 
szólva megjegyezte: október-
ben megemlékeztünk az ara-
di vértanúkról és az ’56-os for-
radalomról. Decemberben tar-
tottuk a Bolyai-napok színes 
és gazdag programsorozatát, 
mellyel hagyományt szeret-
nénk teremteni. Szombaton-
ként családi sportnapokat, a té-
li szünet előtt jó hangulatú ka-
rácsonyi műsort és vásárt ren-
deztünk. A félév során tanuló-
ink testnevelés órákon úszás-
oktatáson vettek részt. Szep-
tember végén jó hangulatú tan-
testületi kiránduláson voltunk, 
novemberben színházlátogatá-
son jártunk, ezek a csapatépítő 
programok is hozzájárultak ah-
hoz, hogy nevelőink feltöltőd-
ve és türelmesen oktathassák 
diákjainkat. A gyerekek szá-
mos tanulmányi és sportverse-
nyen öregbítették a Bolyai isko-
la hírnevét, nemzetközi, orszá-
gos, megyei és körzeti helyezé-
seket szerezve. Tantestületünk-
kel igyekeztünk minél több vá-
rosi rendezvényen részt venni, 
szakmai programokra elutazni. 
December hónapban helyet ad-
tunk az Apáczai Tankönyvki-
adó által szervezett akkreditált 
továbbképzéseknek is.

Kiváló az együttműködé-
sünk a társintézményekkel, a 
helyi iskolákkal, óvodákkal, a 
polgármesteri hivatallal, a ne-
velési tanácsadó, illetve a Sze-
rencsi Általános Művelődési 
Központ munkatársaival. Re-
mélem, hogy a szülők és gyere-
kek megelégedésére az eddigi-
ekhez hasonlóan sikeresen tu-
dunk majd együttműködni a 
második félévben is – fogal-
mazott Kocsisné Szabó Beáta.

H. R.

Mindkét általános iskolában sikeres volt az első félév.

szAvALóverseNy 
KöLcsey tIszteLetére
A magyar kultúra napja al-

kalmából immár másodszor 
rendeztek házi szavalóversenyt 
január 20-án a Szerencsi Szak-
képző Iskolában. A Sárkány Eri-
ka pedagógus által szervezett 
megmérettetésen huszonkét 
szakközépiskolás és szakkép-
zős diák vett részt, akik 19., il-
letve 20. századi magyar költők 
műveiből adtak elő néhányat.

A szavalatok között Ady 
Endre, József Attila, Radnóti 
Miklós és Petőfi Sándor klasz-
szikus lírái mellett kevésbé is-
mert alkotások is elhangzottak, 
mint például Pósa Lajos: Sóhaj-

tás, vagy Váci Mihály: Hegedű 
című verse. 

A zsűriben négy magyar sza-
kos tanár és az iskola diákön-
kormányzatának elnöke dön-
tött a verseny végeredményé-
ről. A harmadik helyen Grebely 
Krisztián (9/B), a második he-
lyen pedig Nagy Dalma (10/B) 
végzett a legjobbnak ítélt Kont-
rás Cintia (10/A) előtt. Külön-
díjban részesült Kurucz Bálint 
(12/B), Mező Natasa (11/2) és La-
katos Evelin (11/B). A legered-
ményesebb versenyzők könyv-
jutalomban részesültek.

H. R.
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CIRÁDA: AZ ÚJMÓDI NÉPZENE
Az elmúlt esztendőben 

megalakult Ciráda zenekar-
ral jó néhány fellépésen ta-
lálkozhatott a nagyérdemű. 
Részt vettek a több ezer fős 
közönséget vonzó IV. Orszá-
gos Csokoládéfesztiválon, és 
rendszeres szereplői voltak 
óvodai gyermekprogramok-
nak, táncházaknak, kisebb-
nagyobb zenei események-
nek. A közelmúltban jelen-
tős átalakuláson ment keresz-
tül az együttes, amely új éne-
kesével, Héjja Bellával kiegé-
szülve hirdeti a modern zenei 
alapokon nyugvó tradicioná-
lis magyar népzenét.

A népdal, a nép által kifeje-
zett érzelmek, élmények zenei 
formába öntését tűzte ki célul a 
szerencsi Juhász Attila által élet-
re hívott formáció, amely a fele-
désbe merülő vidéki életérzést 
kívánja dalba önteni, megismer-
tetve a mai kor fiataljait azzal az 
időszakkal, amikor az embe-
rek még beszélgettek egymás-
sal, ücsörögtek egy padon, ját-
szottak, és a sok-sok házimun-
ka mellett mulattak, olykor ke-
seregtek. – Megénekelve hoz-
zuk vissza ezeket az érzéseket, 
modern zenei formával ötvözve 
– vallja Juhász Attila, aki úgy ér-
zi: mindenki által befogadható 
zenei képet kívánnak festeni a 
lassan elfeledett világról.

Juhász Attilát gyermekko-
rától foglalkoztatja a muzsika. 
Zongoratanulmányait hatéves 
korában kezdte, majd nyolc 
esztendei szorgalmas gyakor-
lás után új műfajok és az elekt-
romos gitár csábítására külön-
böző zenekarokban tűnt fel. 
Talán még néhányan emlékez-
nek a Kárpát-medence elneve-
zésű együttesre, amely az egy-

kori Gyári Körben számos alka-
lommal igyekezett meghódíta-
ni a közönséget. – A szobámban 
rendeztem be a stúdiómat, ahol 
sok zenész barátomnak segítet-
tem elkészíteni az első hang-
felvételeket – idézi fel a zenész, 
akinek olyannyira megtetszett 
ez a munka, hogy tíz évig egy 
barátjával dolgozott egy helyi 
hangstúdióban. Időközben el-
végezte a Magyar Rádió Hang-
mester Akadémiáját, amelynek 
köszönhetően okleveles hang-
mérnök képesítést szerzett. 

Első népzenei átdolgozását 
2007-ben készítette el Ez a vi-
lág címmel. Alapító tagja volt 
2008-ban a Motíva zenekar-
nak, majd a formáció első le-
mezét – a stúdiómunkák mel-
lett – ő hangszerelte. – Olyan 
zenekarra vágytam, amely-
ben a színpadon jól megférnek 
egymás mellett a népi és a mo-
dern hangszerek. Ezért jött lét-
re 2011-ben a Ciráda zenekar – 
fogalmaz Juhász Attila.

Elindult a Ciráda-gépezet, ki-
sebb-nagyobb zökkenők nehe-
zítették útját, s úgy néz ki, nap-
jainkra már kezd kialakulni a 

végső kép: új énekes érkezett 
az együttesbe Héjja Bella sze-
mélyében, aki így vall magáról:  
– Életem egyik legszebb pilla-
nata, amikor a színpadra lépek 
és énekelek. Ezt hivatásomnak 
tekintem, s időm java részét 
ezzel töltöm. A több száz éves 
gyökerek által táplált zenei kin-
cset, zenei bölcsességet adom át 
a közönségnek.

Igazi „cirádás” lány! – mond-
hatnánk, és valóban: Héjja Bel-
la élete kisgyermekkora óta az 
éneklésről szól. A zenei általá-
nos iskola mellett zongorán és 
ütős hangszereken is tanult ját-
szani, sok évig tagja volt a Kis-
kunfélegyházi Koncert Fú-
vószenekarnak. Később a váci 
Pikéthy Tibor Zeneművésze-
ti Szakközépiskola népi ének, 
majd tárogató szakán folytat-
ta tanulmányait. Ezt követően 
útja a Debreceni Egyetem Ze-
neművészeti Karára vezetett, 
ám párhuzamosan a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetem 
népi énekes szakának hallga-
tója is. A Ciráda mellett jelen-
leg az autentikus magyar nép-

zenét játszó szegedi Emeren-
ciás Együttes énekes, tároga-
tós és citerás tagja is egyben. 
Ne feledkezzünk meg a Ciráda 
hegedűséről sem. Takács Orso-
lya az általános iskolában került 
közelebbi kapcsolatba a muzsi-
kával, három évig tanult hege-
dűn és népi furulyán egyszer-
re. 2003-tól a Nyíregyházi Mű-
vészeti Szakközépiskola népze-
ne szakos tanulója volt, majd a 
Nyíregyházi Főiskola ének-ze-
ne szakán szerzett diplomát. 

A Ciráda zenekar másik sze-
rencsi tagja Lukács Pál, aki a 
helyi zeneiskola tanulójaként 
ismerte meg a muzsika alapja-
it, már negyedik osztályos korá-
ban közelebbi barátságba került 
a népi hangszerekkel, citerázni 
kezdett. Ezt követően egyenes 
út vezetett a miskolci Bartók Bé-
la Zeneművészeti Szakközépis-
kola népzene szakára, ahol né-
pi furulya és népi klarinét sza-
kon végzett, jelenleg a Nyíregy-
házi Főiskola ének-zene, népze-
ne szakos hallgatója. Lukács Pál 
tagja a debreceni, autentikus 
magyar népzenét játszó Tör-
köly népzenei együttesnek is.

Elindult tehát a Ciráda ze-
nekar szekere, tartanak a pró-
bák, a gyakorláshoz a Sze-
rencsi Általános Művelődé-
si Központ biztosít helyiséget, 
amelyért ezúton is köszönetet 
mond az együttes. Fellépései-
ken vendégelőadóként a nyolc-
van esztendős Kurecskó István 
és a mindössze 12 éves Soltész 
Csenge segíti a zenekart. Nem 
szabad azonban megfeledkez-
ni a Szerencsi Hajnali Néptánc-
együttesről sem, amelynek te-
hetséges fiataljai szintén része-
sei a Ciráda-koncerteknek.

M. Z.

SZERENCSI híRES EMbEREk
Kevesen tudjuk, hogy elő-

deink közül kik voltak azok, 
akik életükkel, munkájuk-
kal, anyagi támogatásukkal, 
önzetlenségükkel megala-
pozták településünk várossá 
fejlődését, hozzájárultak tár-
sadalmi, közösségi életének 
kialakításához. Akad közöt-
tük országosan, sőt nemzet-
közi ismertséggel bíró híres-
ség, de szép számmal vannak, 
akikről még nem hallottunk. 
Őket mutatja be e sorozat. 

bÁDoNyI GyulA
Tisztelet azoknak az em-

bereknek, akik megszerettet-
ték hazánkban a sportot az 
emberekkel. Bádonyi Gyu-
la a futballt kedveltette meg a 
magyarokkal. A labdarúgás 
iránt érdeklődőkön kívül ke-
vesen tudják, hogy ez a ma-
gas, vékony fiatalember Sze-
rencsen született még a XIX. 
században. Szülei, a fiuk 1882-
es születése után röviddel a fő-
városba költöztek, ahol Gyula 
már 16 évesen a Budapest Tor-
na Club (BTC) labdarúgócsa-
patának tagja lett. Egy évvel 
később a Postás Sport Egye-
sület alapításában szervező-
ként vett részt, illetve a Pos-
tás SE focicsapatában rúgta a 
labdát. Elsősorban kapus volt, 
de kitűnő fejjátéka miatt csa-
tárt is játszott. A kapu védője-
ként jól öklözött, és kiváló ref-
lexszel védett lábbal, ám nem 

vetődött. Akkoriban általá-
ban nem védtek vetődéssel a 
kapusok, és sokan neki tulaj-
donítják az elvet, amit az akko-
ri hálóvédők vallottak, misze-
rint „csak a részeg ember fet-
reng a földön”.

Kereskedelmi érettségi vizs-
gája után, a Magyar Királyi 
Posta alkalmazottjaként kapott 
munkát. Ennek ellenére 1901-
ben visszatért eredeti egyesü-
letéhez, mellyel rögtön az év 
elején megnyerte az országban 
első alkalommal megrendezett 
hivatalos országos bajnoksá-
got. A piros-fehér mezben ját-
szó BTC 37 lőtt és 5 kapott gól-
lal, száz százalékos pontgyűj-
tést produkálva győzött.

Manapság minden focista ál-
ma, hogy legalább egyszer fel-
vehesse hazája válogatottjának 

mezét. Bádonyi Gyulának ez 
valóban csak egyszer, de tör-
ténelmi körülmények között 
adatott meg. A magyar válo-
gatott ugyan többször mér-
kőzött európai csapatokkal, 
de az első hivatalos, nemze-
tek közötti válogatott mérkő-
zésére 1902. október 12-én ke-
rült sor Bécsben. A Práter sta-
dionjában megrendezett mér-
kőzésre félezren voltak kíván-
csiak. A meccs előtt Bécs utcá-
in kocsikáztatták körbe a ma-
gyar játékosokat, így reklá-
mozva az eseményt. Az oszt-
rákok könnyed játékkal ötgó-
los győzelmet arattak, hiszen 
a leginkább egy klubcsapatra 
épült játékosgárda egységes-
nek bizonyult. Az MLSZ igaz-
gatótanácsa által, szavazás út-
ján összeállított magyar csapat 

tagjai egyénileg ugyan jó fut-
ballisták voltak, de sosem ját-
szottak együtt, így nem érez-
ték, értették egymást. Ezen a 
tényen Hajós Alfréd csapatka-
pitány és Gillemot Ferenc szö-
vetségi kapitány sem tudott úr-
rá lenni. Az akkoriban a BTC 
több posztján is megforduló 
Bádonyi védte ennek az első 
válogatottunknak a kapuját. 
A bekapott öt gólt kudarcként 
könyvelhették el, mert több-
ször nem húzta magára a válo-
gatott mezt, de a kétszeres úszó 
olimpiai bajnoknak, Hajós 
Alfrédnak, aki balszélsőként 
játszott, szintén ez volt a sorsa. 
A „bűnbak kapus” sportpálya-
futása 1906-ig tartott, ettől fog-
va már csak hivatásának élt, és 
1944. június 6-án bekövetkezett 
haláláig a Magyar Királyi Pos-
ta főtisztje volt. 

A kevés, rendelkezésre álló 
életrajzi adat ellenére büszkék 
lehetünk városunk szülöttére, 
aki nem volt tudatában annak, 
hogy éppen sporttörténeti ese-
ménynek a részese. A magyar 
foci hajnalán Bádonyi Gyula 
az aranyérmek birtokosa lett. 
Elsőként vett részt a magyar 
labdarúgás sportágának meg-
alapozásában, tagja volt az el-
ső országos bajnokcsapatnak, 
első kapusa volt a magyar lab-
darúgó-válogatottnak, és egy 
meccs jutott neki, de az emlé-
kezetes.

O. Z. M.

bEkoPoGott A 
mulatás időszaka

A farsang évenként ismét-
lődő, rövidebb-hosszabb ide-
ig tartó időszak, amit évszá-
zadok óta az evés, ivás, lako-
dalmak, disznótorok, egyes 
helyeken a jelmezes felvo-
nulások tarkítanak.

 Maga a terminus vízkereszt-
től, a húsvétot megelőző negy-
vennapos nagyböjt kezdetéig, 
hamvazószerdáig tart. A far-
sang egyben a tavaszvárás ősi 
örömünnepe, a nagy evések, 
ivások ideje. Célja volt, hogy 
a természetet hasonló bőség-
re késztessék. Fontos szerepet 
töltöttek be a táncmulatságok. 
Nemcsak legények és lányok, 
de házaspárok, céhek, ipartes-
tületek is rendeztek – nemegy-
szer – batyusbálokat, melyek 
szintén leginkább az evésről, 
ivásról szóltak. 

A legjelentősebb szere-
pe ezeknek az események-
nek mégis a párválasztás volt, 
a lányok ilyenkor adtak a le-
gényeknek bokrétát, akik ezt 
farsangvasárnap a kalapjukra 
tűzték és így mentek a bálba, 
ahol – ha valaki több leánytól 
kapott bokrétát – azzal kezdte 
a táncot, akitől az elsőt kapta.

A farsangi ünnepkör legin-
kább látványos eseménye a jel-
mezes-álarcos alakoskodás. A 
XV. század óta szólnak adatok 
a férfi-női ruhacseréről, álarc-
viselésről, az állatalakosko-
dások különböző formáiról. 
A királyi udvartól a kis falva-
kig minde nütt farsangoltak 
hazánkban. A XVI. századtól 
említik Cibere és Konc, vagy-
is a böjti ételek és a húsételek 
tréfás küzdelmét is.

Napjaink  leglátványosabb 
farsangi alakoskodása a Mohá-
cson lakó délszlávok csoportos 
busójárása. Fából faragott álar-
cokban jelennek meg, mozgá-
suk, viselkedésük rituális. A 
busóálarcot eredetileg csak a 
felnőtt sokác férfiaknak volt 
szabad felölteniük, a legények 
másfajta álarcot viseltek.

Az alakoskodók kis párbe-
szédes jeleneteket is előadnak 
időnként, ilyenkor kerül szín-
re a tréfás halottas-játék vagy 
a lakodalom. Utóbbiak kö-
zül leglátványosabbak a nyu-
gat-dunántúliak rönkhúzás-
sal összekötött mókaházassá-
ga. A leányokból, legényekből 
álló párok kidöntött fát húznak 
végig az úton, eközben bohó-
kás esküvőt tartanak, ha ad-
dig az időpontig nincs tényle-
ges házasságkötés, lakodalom 
a faluban.

Az ország nem egy helyén 
(volt) hagyomány húshagyó-
kedden, hogy a pártában ma-
radt leányokkal tuskót húzat-
tak. Ekkor szokásos volt még 
a lányok, asszonyok külön far-
sangolása is. A gondolatkör a 
házasság témája körül forgott, 
azokat a lányokat, akik pár-
tában maradtak farsang vé-
gén, kicsúfolták. Szatmárban 
pl. kongóztak húshagyóked-
den, a fiúk a pártában maradt 
lányok ablaka alatt pléhdara-
bokat ütögettek egymáshoz. 
Zoborvidéken a farsang utol-
só előtti vasárnapját talalaj-
vasárnapnak (talalaj-vasárnapi 
énekek), míg farsang vasárnap-
ját sardó-vasárnapnak nevez-
ték (sardózás).

SfL

ÚJÉVI  
RotARy-ESt

Hagyományteremtő céllal 
ren dezte meg első újévi hangver-
senyét a Szerencsi Rotary Asztal-
társaság. A Rákóczi-vár színház-
termében január 6-án megtartott 
jótékonysági eseményen Ringer 
István tárogatóműsora köszön-
tötte az érdeklődőket.

A tárogató dallamai után 
a szerencsi fuvolaegyüttes, a 
Dream Flute Team előadásá-
ban csendültek fel a szebbnél 
szebb dallamok. Az együttest 
Vreczenár Péter gitáron kísérte.

A műsorban fellépett még 
Petró Dalma, és a Nova Tánc-
stúdió is bemutatkozott pro-
dukcióival.

A Szerencsi Rotary Asztal-
társaság egy olyan világszer-
vezet része, amelyben külön-
böző foglalkozású emberek 
vállalják a humanitárius szol-
gálatot. Szakmai és magánéle-
tükben magas etikai alapel-
veket követnek, arra töreked-
ve, hogy a világban terjedjen a 
megértés és a jó szándék. A Ro-
tary célja a segítőkészség a min-
dennapi életben. 

A Szerencsi Rotary Asztal-
társaság minden héten hétfőn 
este a helyi Rozsnyai-kúriá-
ban tartja összejöveteleit, aho-
vá szeretettel várják mindazo-
kat, akik szívesen azonosulnak 
céljaikkal.

A megújult zenekar. A fotón balról: Juhász Attila, Takács Or-
solya, Héjja Bella és Lukács Pál.

Színpadon a Nova Táncstúdió.

Az egykori BTC labdarúgócsapata.
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„A szociális szAkmA AlApjA:  
szeretni kell Az embereket”

Még csak 38 esztendős, de 
már évekkel ezelőtt letette 
névjegyét a szociális szférá-
ban Kontra László (fotónkon), 
aki a fenntartó döntése alapján 
2011. november 29-től a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat Szociális és Gyer-
mekvédelmi Központja sze-
rencsi szervezeti egységének, 
azaz a Szerencsi Idősek Ottho-
na igazgatója. 

Az idősek szociális ellátása 
2012. január 1-jétől állami fel-
adat, ezért jelenlegi szerződé-
se – mint minden más szerve-
zeti egység vezetőjének – már-
cius 31-ig szól, de Kontra László 
hosszú távra tervez, reméli, hogy 
folytathatja majd a megkezdett 
munkát!

– Hogyan kezdődött a szociális 
pályája?

– Végzettségem szerint szak-
vizsgázott szociálpedagógus va-
gyok, a Debreceni Egyetem Haj-
dúböszörményi Pedagógiai Főis-
kolai Karán szereztem diplomát. 
A szociális szakmában 2003 óta 
tevékenykedem, az idősellátás-
ban kis megszakítással 2004-től 
dolgozom. 2007-ben a Hajdú-Bi-
har Megyei Önkormányzat – 
korábbi közös projektek alap-
ján ismerve a szakmai hozzá-
állásomat – felkért egy referensi 
állásra, melynek fő célja a Komá-
di Fogyatékosok Otthona szak-
mai hátterének a biztosítása volt. 
Sokat vívódtam rajta, hogy bele 
merjek-e vágni ebbe a nagy fel-
adatba, de végül elvállaltam. A 
1,5 milliárd forint értékű beru-
házást sikerült úgy megvalósí-
tani, hogy az intézmény költ-
séghatékonyan, a fogyatékos el-
látottak jó életminőségének ma-
ximálisan megfelelve tud mű-
ködni. A projekt lezárása után 
2008-ban felajánlották az igaz-
gatói széket is, de nem éltem a 
lehetőséggel. Bár jól éreztem ma-
gam Hajdú-Bihar megyében az 
ott töltött idő alatt, de az Alföl-
det nem tudtam megszokni, ha-
zahívtak a hegyek és a kisvárosi 
nyugalom, amit csak itthon tu-
dok megtalálni. Hazatérésem 
után az Uwyta Rehabilitációs 
Központ felkért egy rehabilitáci-
ós foglalkoztatási terv elkészíté-

sére a pécsi központjukkal köz-
reműködve, azonban időközben 
az Uwyta különféle okok miatt 
megszűnt. Ezt követően adó-
dott a lehetőség a B.-A.-Z. Me-
gyei Önkormányzat szerencsi 
intézményénél, ahol felszaba-
dult egy mentálhigiénés mun-
katársi állás, amit pályázat út-
ján sikerült elnyernem, és az in-
tézményvezető-helyettesi beosz-
tást is megkaptam.

– Milyen alapelvek szerint végzi 
a munkáját? 

– A szakma alapja, hogy sze-
retni kell az embereket, külön-
ben soha nem lehet valaki jó szo-
ciális munkás. Véleményem sze-
rint ezen túl az aktív meghall-
gatás a legfontosabb az időskori 
gondozásban. A szociális mun-
kások etikai kódexe iránymuta-
tást ad minden e területen dolgo-
zó számára: fontos, hogy az em-
beri méltóság tisztelete minden 
helyzetben megmaradjon, és az 
empátiás készség is alapvető kö-
vetelmény ebben a szakmában. 
Az a tapasztalatom, hogy irá-
nyított beszélgetések helyett jobb 
hagyni kibeszélni a panaszokat, 
mert ezáltal felszabadulhat min-
den érzelem. Azt mondják, az 
időskor egy második gyermek-
kor, de meggyőződésem, hogy 
szeretettel, megértéssel, ugyan-
akkor megfelelő határozottság-
gal át lehet hidalni minden prob-
lémát. Minden vezetőnek más az 
attitűdje, én azt vallom, hogy a 
személyiségfejlődés nem áll meg 
gyermekkorban, az egy élethosz-
szig tartó folyamat, és azt látom, 
hogy az új emberi kapcsolatok és 
új élmények pozitív irányba tud-
ják mozdítani az idősek lelki éle-
tét és fizikai állapotát is, ezért er-
re nagy hangsúlyt fektetek.

– Milyen kapcsolatot ápol az Idő-
sek Otthonában lakókkal?

– Már vezetőhelyettesi pozí-
cióm mellett is mentálhigiénés-
ként dolgoztam az egyik férfi-
szinten, és az ott élők lelki gon-
dozását is elláttam. Jó kapcsola-
tot ápolok az idősekkel: aki hoz-
zám fordul bármilyen ügyben, 
minden tőlem telhetőt megte-
szek, hogy segítsek neki. Sokat 
beszélgetek a gondozottakkal a 
problémáikról, de ha kérik, akár 
játszani is leülök hozzájuk, és 

gyakran szervezünk különféle 
közös programokat is. Két rész-
legben 220 ellátottunk van az 
intézményben, 64 szakdolgozó 
felügyeletével. Átlagosan 50 fős 
várólistánk van az elhelyezés-
re, ami jelzi, hogy milyen nagy 
szükség van ránk. Nagy segít-
séget jelent, hogy kiváló szak-
ápolói és mentálhigiénés gár-
dával dolgozhatom együtt, akik 
rendkívül lelkiismeretesen vég-
zik munkájukat.

– Mint azt az elején említettük, a 
fenntartó döntése értelmében az el-
múlt év végétől Ön látja el a Szeren-
csi Idősek Otthona irányítását. Mi-
lyen tervei vannak az intézmény jö-
vőjét illetően? 

– Azt gondolom, nem szabad, 
hogy kedvünket szegjék a gaz-
dasági válság hatásai. Céljaim 
között szerepel, hogy az ellátot-
tak életminőségén javítsunk, ér-
tem ezalatt, hogy az 1989-től szo-
ciális intézményként működő lé-
tesítmény komfortján időről idő-
re szeretnénk majd javítani, hogy 
az épületet otthonosabbá tegyük. 
Gyakran kapunk felajánlásokat, 
az idei polgári bál bevételének 
egy részéből például textíliákat 
fogunk vásárolni, amire itt min-
dig nagy szükség van. Próbá-
lunk minél több támogatót sze-
rezni, ezért szeretnénk szorosabb 
kapcsolatot ápolni a helyi intéz-
ményekkel és vállalkozásokkal. 
Fontosnak tartom azt is, hogy a 
Szántó J. Endre Egyesített Szoci-
ális Intézettel és az Alapszolgál-
tatási Központtal is szorosabbra 
fűzzük a kapcsolatot. Családba-
rát munkahelyet szeretnék, vala-
mint azt, hogy a dolgozók minél 
több juttatást kapjanak és hogy 
a szakmai területükön folyama-
tosan fejlődjenek. A munkahe-
lyi depressziót, a kiégést meg-
előzendő olyan szupervizorok 
segítségét fogjuk igénybe ven-
ni, akik feloldják a dolgozókat a 

napi munka terhei alól. Fontos, 
hogy munkatársaink jó kedvvel 
végezzék a feladatukat, hiszen 
akkor az ellátottakhoz is ennek 
megfelelően viszonyulnak. 

A jövőre nézve meg kell emlí-
teni azt is, hogy a szociális szak-
ma olyan terület, ahol idővel 
előrébb kell lépni, mert mindig 
adódnak új dolgok, amelyek jól 
hasznosíthatók, ezért fontosnak 
tartom a folyamatos szakmai fej-
lődést. Legutóbb 2011 novembe-
rében, a IV. Nemzetközi Geron-
tológiai Konferencián tartottam 
előadást a Debreceni Egyetem 
Egészségügyi Főiskolai Karán 
„Veszteségek az időskori embe-
ri kapcsolatokban és kezelhető-
ségének lehetőségei” címmel. 
Az előadás sikeres volt, publi-
kálni fogják a Magyar Geronto-
lógia című szaklapban. Próbálok 
igazodni az új jogszabályokhoz 
és követelményekhez is, amiben 
sokat segít, hogy tagja vagyok a 
B.-A.-Z. Megyei Önkormány-
zat Szociális és Gyermekvédel-
mi Bizottságának, ezáltal kiala-
kult képem van a megye szoci-
ális rendszeréről. A hétközna-
pokban a vallás is fontos szere-
pet játszik az életemben. Tagja 
vagyok a Római Katolikus Egy-
háztanácsnak, valamint a Ma-
gyar Katolikus Caritas szeren-
csi szervezetének is. 

– Mi az oka a Szerencshez való 
különleges ragaszkodásának? 

– Szerencs különös helyet fog-
lal el a szívemben. Mint említet-
tem, egyedül ez tartott vissza at-
tól, hogy Hajdú-Bihar megyébe 
költözzem. Ugyan Sárospatakon 
születtem 1974-ben, a szülőott-
honból ide hoztak haza az egy-
kori Horthy-telepre, a Fecskés vá-
rosrészbe, ahol a gyermekkoro-
mat és a fiatalkori éveimet töltöt-
tem. 2000 óta a belvárosban élek 
a családommal: feleségemmel és 
lányunkkal, aki a Bocskai gim-
názium diákja. Lehet, hogy más-
hol jobban meg tudnék élni, szá-
momra ez egy igazi hegyaljai vá-
ros, ahol a hegyek mindennel fel-
érnek. Szerencsnek van egy jel-
legzetes hangulata és aurája, ami 
szíven tudja markolni az embert. 
Nemcsak azt ragadja meg, aki itt 
él születésétől fogva, hanem az 
ide látogatókat is rabul ejti. Ez-
zel magyarázható, hogy sem-
miképp nem szeretném elhagy-
ni a szeretett városomat. 

Hegymegi Rita

készül A 2012-es 
eseménynAptár

A polgármesteri hivatal 
közművelődési osztálya min-
den év januárjában összeállít-
ja a város eseménynaptárát, 
amelyben az önkormányzati 
intézmények programjai mel-
lett helyet kapnak az egyházi 
események, civil szervezetek 
rendezvényei, sőt, a magán-
kezdeményezésű közösségi 
programok is. 

A rendezvénynaptár elké-
szítésének célja, hogy a város-
ban szervezett eseményekről 
az intézmények, civil szerve-
zetek, a sajtó, és rajtuk keresz-
tül Szerencs lakossága tájéko-
zódjon, hiszen az eseménynap-
tár felkerül a város honlapjára, 

ahol folyamatosan nyomon kö-
vethetik az érdeklődők az aktu-
ális programokat.

Kérjük a rendezvények szer-
vezőit, hogy a 2012. évre terve-
zett, közérdeklődésre számot 
tartó programokról, közösségi 
megmozdulásokról adjanak tá-
jékoztatást 2012. január 31-ig a 
polgármesteri hivatal címére 
küldött levélben (3900 Szerencs, 
Rákóczi út 89.), vagy a kiraly@
szerencs.hu e-mail címen. 

Amennyiben a tervezett prog-
ram végleges időpontja még 
nincs meghatározva, program-
ajánlóikat az esztendő hátra lévő 
részében is örömmel fogadjuk.

K. J.

neGyVen éVe bAllAGtAk 
A HUnyADibÓl

Az egykori Hunyadi János 
Általános Iskola diákjai, negy-
ven esztendő után tartottak ta-
lálkozót január 20-án Szeren-
csen. Az 1971-ben végzett, ak-
kor még 29 főből álló 8. b osz-
tály tizenöt tagja érkezett az 
ódon épületbe, az esemény-
re elfogadta a meghívást az 
egykori osztályfőnök, Szán-

tó László, valamint Sári Lász-
lóné, Hegedűs Imréné és Hu-
dák Pálné nyugdíjas pedagó-
gusok. 

A rendhagyó osztályfőnöki 
óra elején Kiss Dezső jelentette 
a létszámot Szántó Lászlónak, 
majd a baráti beszélgetés után 
Mádon, finom vacsorával foly-
tatódott a program.

Hét éV Az ifjúsáG 
szolGálAtábAn

A Szerencsi Ifjúsági Infor-
mációs Pont (ifipont) 2006. ja-
nuár 1-jén kezdte meg mű-
ködését pályázati támogatás-
sal, amely 2007 második felé-
től már nem állt rendelkezésre, 
így azóta az önkormányzat sa-
ját forrásaiból fedezi a folyama-
tos működés csekély költségeit.

Az ifipont ügyfelei elsősorban 
a 14–30 éves korosztályból kerül-
nek ki, de természetesen az idő-
sebbek előtt is nyitva áll az ajtó, 
igyekszünk az ő kérdéseikre is 
választ találni. Az iroda meg-
nyitása óta alapvető feladatunk 
az ifjúsági információk gyűjtése 
és elérésének biztosítása azon 
 fiatalok számára, akik máshol 
ezt nem tudják elérni. Ezt a fel-
adatunkat elsősorban a számító-
gépen tárolt adatok átadásával, 
illetve ingyenes internet-elérés 
biztosításával valósítjuk meg. 
Ezen felül segítséget tudunk 
nyújtani különböző dokumen-
tumok elkészítéséhez, szerkesz-
téséhez, szkenneléséhez, nyom-
tatásához, illetve elektronikus 
úton történő továbbításához. 

Az ifipont takarékos működ-
tetése érdekében a munkatársak 
kiválasztása során igénybe vesz-
szük a közcélú foglalkoztatás le-
hetőségét. Általában 2-2 főt tud-
tunk alkalmazni az elvégzendő 
feladatokra, míg a szakmai fel-
ügyeletet, irányítást a polgár-
mesteri hivatal közművelődési 
szakreferense látja el.

2008 májusától irodánk a Sze-
rencsi Fürdő és Wellnessház 
egyik helyiségében találha-
tó. A technikai felszereltség az 
évek során lassan bővült: két 
számítógépet és egy nyomtatót 
tudtunk vásárolni pályázati tá-
mogatással, és további egy gé-
pet kaptunk használatra nyom-
tatóval és szkennerrel az Oázis 
Ifjúsági Egyesülettől. Mindhá-

rom számítógép internet-kap-
csolattal rendelkezik. 

2006 óta – a költözés idejét le-
számítva – folyamatos volt a mű-
ködésünk, azonban 2011. év el-
ső felében kénytelenek voltunk 
rövid időre bezárni. Ennek oka, 
hogy 2010 végén megkezdődött 
a Rákóczi-vár felújítása, így egy 
ideig a városi könyvtárat sem le-
hetett látogatni. Annak érdeké-
ben, hogy a könyvtár látogatói 
folyamatosan hozzájussanak a 
szükséges dokumentumokhoz, 
átadtuk irodánkat az úgyneve-
zett könyvtári szolgáltató pont-
nak. Az ifipont végül 2011 júli-
usában nyitott ki újra.

Jelenleg hétfőn, szerdán és 
csütörtökön 10–17 óráig, kedden 
12–20 óra között, pénteken 10–
16 óráig, szombaton 14–18 órá-
ig tart nyitva az iroda.

A statisztikai adatainkból az 
derül ki, hogy továbbra is nagy 
az igény az ingyenes internet-
használat iránt. Az információ-
kérések, segítségnyújtások fő-
ként az álláskeresés, diákmun-
ka, tanulás-oktatás, program-
ajánlók, sportolási lehetőségek, 
turizmus, szociális ellátások té-
maköréből kerülnek ki.

Elmondhatjuk, hogy a Sze-
rencsi Ifjúsági Információs Pont 
továbbra is keresett szolgáltatás 
a városban a fiatalok körében. 
Folyamatosan figyelemmel kí-
sérjük azokat a pályázati lehe-
tőségeket, amelyek révén to-
vábbfejleszthetjük, bővíthetjük 
irodánkat és tevékenységünket.

Az ifjúsági információs pont 
saját honlappal rendelkezik. 
Az érdeklődők a http://ifjusag.
szerencs.hu címen érhetik el 
weboldalunkat, amelyen töb-
bek között a képviselő-testület 
elé benyújtott és jóváhagyott tá-
jékoztatóinkat is közzé tesszük.

Király Judit
közművelődési szakreferens

nem lesz átszerVezés 
a polgárőrségnél

Oláh János, a Szerencsi Pol-
gárőr Egyesület decemberben 
megválasztott elnöke értetle-
nül áll mindazok előtt, akik az-
zal a kérdéssel fordulnak hoz-
zá: valóban átszervezik-e a he-
lyi polgárőrséget? A hír a kö-
zelmúltban röppent fel Szeren-
csen, amelyről a helyi polgárőr-
ség új elnöke elmondta, hogy 
nincs szándékában semmifé-
le átalakítás. – Egy dolog van, 
ez pedig azt jelenti, hogy csak-
is a polgárőr törvényben meg-
fogalmazottak szerint dolgoz-
hatunk. Az előző elnök man-
dátuma lejárt, decemberben 
engem választottak vezetővé, 
az eddig eltelt időszakban az 

előző ciklus dokumentumait 
tanulmányoztam és átgondol-
tam a működést is. Kiderült, 
hogy számos hiányosság léte-
zik, például nem volt alelnök, 
nem volt ellenőrző bizottság, 
fegyelmi bizottság, egyszó-
val a törvényi rendelkezések-
nek nem mindenben tett ele-
get a szervezet. Ezen változtat-
ni kellett, de nincs szó reform-
ról. Nincs változás a tagság sze-
mélyi összetételében, létszámá-
ban sem, ha csak arra nem gon-
dolunk, hogy jelenleg tizenkét 
új jelentkezőnk van az önkén-
tes munkára – adott felvilágosí-
tást Oláh János, a szerencsi pol-
gárőrök új vezetője.

Immár hat esztendeje működik Szerencsen az Ifjúsági Infor-
mációs Pont.
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 y KÖSZÖNET A TÁMOGATÓINKNAK!
Az év végi ünnepek elmúltá-

val a Nyárutó Klub civil szer-
vezet idei első összejövetelét ja-
nuár 9-én tartotta, melyen visz-
szaemlékezve az elmúlt évre, 
reményekkel terveztük a 2012-
es esztendőt. (Beszámoló tag-
gyűlésünket februárban tart-
juk). 

A Szerencsi Hírek hasábjain 
szeretnénk köszönetet monda-
ni az önkormányzatnak a költ-
ségvetési támogatásért, mely-
lyel segítették a klub működé-
sét. Köszönetet mondunk pol-
gármester úrnak és azoknak az 
önkormányzati képviselőknek, 
vállalkozóknak, magánszemé-
lyeknek, akik anyagi támoga-
tásukkal hozzájárultak ahhoz, 
hogy programjainkat megtart-
hassuk. 

Külön köszönetet mondunk 
annak a kisgyermekes házas-
párnak, akik a Csalogány útról 
az Ondi úti játszótérre hordják 
fel gyermeküket, a rendezett, 
tiszta, korszerű játszótérre – és 
karbantartó munkánkat anya-
gi támogatással jutalmazták. 

Tisztelt támogatóink!

2012-es évben is igyekszünk 
életkorunknak megfelelő tevé-
kenységgel Szerencs város szé-
pítéséhez, fejlődéséhez hozzá-
járulni és továbbra is számí-
tunk önzetlen támogatásukra. 

Nyárutó Klub
vezetősége és tagsága

 y VÁlTOZÁSOK A SZErENcSI pOSTÁN
A közelmúltban levél érkezett 

szerkesztőségünkhöz, melyben la-
punk olvasója a szerencsi postán az 
elmúlt időszakban történt fejleszté-
si munkákról fejtette ki véleményét. 

Levélírónk, sajnos, számunk-
ra sem fedte fel kilétét, névtelen 
leveleket pedig nem áll módunk-
ban közölni. Ez esetben mégis ki-
vételt teszünk, mert közérdekű té-
mát érint az írás, amely sok hely-
ben élőt foglalkoztat napjainkban. 
A levelet szerkesztett formában, il-
letve a Magyar Posta Zrt. válaszát 
az alábbiakban közöljük.

A szerkesztők

Tisztelt szerkesztőség!
Mint ismeretes, a postahi-

vatal belsőépítészeti átalakítá-
sa az ügyfélkiszolgáló üveges 
ablakok eltüntetésével, a pos-
tai alkalmazottak munkateré-
nek teljesen nyitottá tételével 
kezdődött. A dolgozók bizton-
sága véleményem szerint ezzel 
erősen csökkent, hiszen derék-
magasságig ér a bútorzat. Úgy 
tűnik, ez is kevés volt a terve-
zőknek, s következő fejlesztési 
lépcső a sorszámosztó rendszer 
telepítése volt. Egy kisváros 
postahivatala szerintem egy-
általán nem igényel ilyen rend-
szert, a sorok sebességén meg-
látásom szerint ez nem fog vál-
toztatni. A hab a tortán pedig 
az, hogy még a postaboltba is 
csak sorszámmal lehet bejutni.  
A mai modern világunk ter-
mészetes és szükséges velejá-
rója a folyamatos innováció, de 
ennek csak akkor van értelme, 
ha az emberek mindennapi éle-
tét megkönnyíti, meggyorsítja, 

s nem pedig értelmetlenül ne-
hezíti, lassítja. Ez pedig a fej-
lesztési tervek megálmodói-
nak a felelőssége lenne, de úgy 
tűnik, hogy sok esetben nem a 
„józan paraszti ész” a mérvadó.

Egy olvasó

 Fejlesztések 
az ügyfelek érdekében
A Magyar Postánál a gaz-

daságossági és minőségi té-
nyezők azonos súlyt kapnak, 
tehát evidenciaként kezeljük, 
hogy a postai szolgáltatások 
ügyfélorientáltak legyenek. A 
minőségben nagy hangsúlyt 
fektetünk két pontra: diszkrét-
professzionális ügyfélkiszolgá-
lás és optimális várakozási idő. 
A diszkrét ügyfélkiszolgálás 
feltételrendszerébe tartozik a 
postai munkahelyek bankpul-
tos kialakítása, amely az ügy-
felek sorban állásának is bizo-
nyos szintű megváltoztatásá-
val jár. A banki nyitott pultok-
kal megvalósul a postai dol-
gozók és az ügyfelek közöt-
ti közvetlen kapcsolat, melyet 
diszkrétté ügyfélkordonok ki-
alakításával, vagy ügyfélhí-
vó rendszerek bevezetésével 
lehet tenni. Az elmúlt évek-
ben az ország nagyobb forgal-
mú postahelyein az adottsá-
goknak megfelelően alakítot-
tuk át postáinkat, több eset-
ben teljes, illetve felvételitér- 
rekonstrukciókkal együtte-
sen. Mindezt annak érdeké-
ben, hogy az ügyfelek számára 
egy elfogadhatóbb, korszerűbb, 
szebb, modernebb környeze-
tet alakítsunk ki, megteremt-
ve ezzel egy bizalmi légkört is. 
A fejlesztések egyik velejárója, 
hogy a nagy forgalmú postahe-
lyeken ügyfélhívó rendszert is 
bevezettünk. 

Ennek feltételei: kiemelt, 
nagy forgalmú posta: Budapest 
és vidéki városok viszonylata; 
az ügyfélforgalom jelentős: fo-
lyamatosan nagy számú mun-

kahelyen kerülnek az ügyfe-
lek kiszolgálásra; területi al-
kalmasság: az ügyféltér a vá-
rakozó ügyfelek részére meg-
felelő, elég nagy, építészeti ele-
mek (pl.: oszlop/ok) nem aka-
dályozzák a tájékozódást. 
Az ügyfélhívó rendszer alkal-
mazásával az ügyfelek részére 
egy olyan eszközt nyújtunk, 
mellyel több előnyre tesznek 
szert: megvalósul az „egyso-
ros sorban állás”, azaz kiküszö-
bölhetők a humán munkavég-
zés jellemzői, egy ügyfélre ve-
títve rövidebb a várakozási 
idő. Ha valamely szolgáltatás-
ra nagyobb az igény, akkor ezt 
a rendszer jelzi, így a helyze-
tet plusz erőforrás bevonásával 
lehet kezelni, gyorsabb lesz az 
ügyfélkiszolgálás, szintén rövi-
dül a várakozási idő. A várako-
zás ideje komfortossá válik: az 
ügyfél nincs egy ponthoz kötve 
a várakozás idejében, hanem 
helyet foglalhat az ügyféltér-
ben elhelyezett székeken, pos-
taboltban érdeklődhet – vásá-
rolhat, tájékoztatókat olvashat, 
nyomtatványt tölthet, stb. Az 
ügyfél kiszolgálása diszkréten 
történik, hisz a postai dolgozó-
val közvetlenül tud egyeztetni 
harmadik fél „ráhallása nél-
kül”. A posta számára is egy 
olyan munka – szolgálatszerve-
zési eszköz –, mely a forgalom 
optimális kiszolgálására ad le-
hetőséget: valamennyi szolgál-
tatás várakozási ideje csökkent-
hető, mert a rendelkezésre ál-
ló belső on-line felület folya-
matos jelzést ad a vezetők felé. 
A szerencsi posta a fentiek-
ben megadott alkalmassá-
gi kritériumoknak megfelelt, 
folyamatosan beültetett ma-
gas munkahelyszám és az 
ügyfelek nagy száma indo-
kolta a diszkrét ügyfélkiszol-
gálás megteremtését, a vára-
kozási idő optimalizálását. 
A postabolt egyik postánkon 
sincs fixen a rendszerbe kötve, 
csak időszakos forgalomfelfu-

tás esetében hív ügyfelet. Ettől 
függetlenül mindenki igény-
be veheti – sorszámhúzás nél-
kül – a postabolt szolgáltatásait. 
Bízunk benne, hogy minden 
ügyfelünk megkedveli a sze-
rencsi posta újdonságait, ame-
lyek az ügyfelekért jöttek létre.

Magyar Posta Zrt.

 y TISZTElT SZErKESZTőSéG!
A Szerencsi Hírek 2012. ja-

nuár 13-i számában megjelent 
egy cikk a Magyar utca forga-
lomkorlátozásáról. Itt élőként 

mondom el, hogy azzal mé-
lyen egyetértek. Érezhetően 
csökkent az utca járműforgal-
ma, aminek szerintem min-
denki, különösen a gyermeket 
nevelők örülhetnek. Az úttest 
egyébként sem olyan széles, 
hogy azon két nagyobb jármű 
a padkára húzódás nélkül za-
vartalanul elmellőzhetné egy-
mást. Forgalomtechnikai okból 
is indokolt lehet a gyári körfor-
galomból érkezve a jobbra le-
hajtás tiltása, mivel ezzel nem 
fogja vissza a városból kihaj-
tani készülő járműveket, tehát 
egy dinamikusabb forgalmat 
tesz lehetővé. Ugyanakkor az-
zal is egyet kell értenem, hogy 
az utca másik végére az egy-
irányú közlekedést előíró táb-
la nem került ki, így akik itt lak-
nak, és a vasútállomás felé sze-
retnének gépjárművel kihajta-
ni, megtehetik, nem kell terhel-
ni a 37-es főút forgalmát. Kicsit 

nekem is szokatlan volt az ele-
jén, de könnyen megszoktam 
és örülök családommal együtt 
e szabályozás előnyeinek. Bol-
dogabb már csak akkor lennék, 
ha a Magyar utcát lakó-pihenő 
övezetté nyilvánítanák, hiszen 
a gimnáziumba, szakközépis-
kolába igyekvők a keskeny 
járda miatt naponta, tömege-
sen az úttesten közlekednek. 
Úgy tudom, elkészültek és el-
fogadásra is kerültek az ut-
ca rekonstrukciójára vonatko-
zó tervek, már „csak” a pénzt 

kell hozzá előteremteni. Amíg 
ez meg nem történik, a jelenle-
gi állapotot jónak tartom. 

Üdvözlettel: Orosz Sándor

 y KérEM, SEGíTSENEK!
Sajnos, kéréssel kell for-

dulnom az újság olvasóihoz. 
Mindkét lábamon érelzáródást 
diagnosztizáltak az orvosok, 
már kétszer operáltak, sajnos, 
többször nem lehet. Már csak 
az amputáció jöhet számítás-
ba. Egyetlen lehetőségem ma-
radt, egy kezelést ajánlottak ne-
kem Kapuváron, ami nagyon 
sokba kerül. Krízishelyzetben 
vagyok, szégyellem magam, 
hogy ilyen eszközhöz kell fo-
lyamodnom, de úgy érzem, 
nem én vagyok az első, és saj-
nos az utolsó sem, aki segítsé-
get vár. Tudom, vannak még jó-
szívű emberek, akik segíthet-
nek, hogy újra tudjak járni.

Tóth Lászlóné, Szerencs

ÁLLÁSAJÁNLATOK. A 
Bor sod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kormányhivatal Munka-
ügyi Központja helyi kiren-
deltségén nyilvántartott állás-
ajánlatok alapján Szerencsen 
élelmiszeripari üzemmérnök-
ként, autószerelőként, autósze-
relő-gumijavítóként, szakács-
ként és számítógép-progra-
mozóként (DELPHI nyelv) le-
het elhelyezkedni. Ugyancsak 
a városban keresnek hűtőgép-
szerelőt, töltőállomás-kezelőt, 
pénzügyi és biztosítási tanács-
adókat, valamint szerkezetla-
katosokat. Encsen kárpitoso-
kat, Mádon értékesítési recep-
ciós munkatársat alkalmazná-
nak. Tel.: 47/361-909.

KrEATív éKSZErKéSZí-
TéS A vÁrbAN. A Szeren-
csi Általános Művelődési Köz-
pont (SZÁMK) ékszerkészítő 
kézműves foglalkozások indí-
tását tervezi Sashalminé Hor-
nyák Gabriella irányításával. A 
foglalkozás önköltséges, amely-
nek mértéke a felhasznált anya-
goktól függ. Az elkészült éksze-

rek a készítő tulajdonát képezik. 
A foglalkozásokat megfelelő lét-
számú (10 fő) jelentkező esetén 
február hónapban indítja be az 
intézmény. Érdeklődni és jelent-
kezni a SZÁMK könyvtárában 
személyesen vagy a 47/362-254-
es telefonszámon Kazsik Mari-
anna és Meczóné Reviczky Beá-
ta könyvtárosoknál lehet.

bÁL A bOLYAIbAN. A Bo-
lyai János Általános Iskola 2012. 
február 11-én 18.30-tól  tartja 
hagyományos farsangi bálját. 
Az eseményre belépőjegyek 
vásárolhatók az intézmény tit-
kárságán. A szervezők minden 

érdeklődőt szeretettel várnak! 
További információ: 47-362-780.

TISZTELT SZErENcSI LA
KOSOK! A szerencsi Napsu-
gár Óvoda 2012. február 18-án 
19 órától a Rákóczi-vár szín-
háztermében rendezi meg far-
sangi jótékonysági bálját. Belé-
pő- és támogatójegyek a 47/362-
224-es, illetve 20/590-2899-es te-
lefonszámokon igényelhetők. 

vérADÁS. Február 7. (kedd): 
7–11 óráig tűzoltóság, Szerencs; 
12–14 óráig: rendőrség, Szerencs. 
Február 16. (csütörtök): 9–16 óráig 
Szerencs, Rákóczi út 63. 

A FŰTÉSSZÜNET 
TAPASZTALATAI

A takarékosság jegyében szüle-
tett meg a döntés arról, hogy 2011. 
december 22e és 2012. január 9e 
között hosszabbított téli szünetet 
tartottak Szerencs önkormányza-
ti fenntartású oktatási és nevelési 
intézményeiben.

 
Az összesített adatokról Nyiri Ti-

bor közművelődési tanácsnok (fotónkon) tájé-
koztatta lapunkat. Mint megtudtuk, az általá-
nos iskolákban, a gimnáziumban, az óvodák-
ban, a Rákóczi-várban, a középiskolai kollé-
giumban, illetve diákszállón, a Tatay Zol-
tán Sporttelepen és az uszodában összesen 
20 497 m3 gázmennyiséget takarítottak meg a 
fenti időszakban, melynek értéke átlagos köb-
méteráron számolva nettó 2 521 130 forint.

Az elemzés során kiderült: a fenti összeget 
úgy sikerült megspórolni, hogy eközben nem 
minden intézmény tudta biztosítani a teljes le-
állást: a Gyárkerti óvoda ügyeletet látott el, az 
uszodai medencéket a karbantartás időszaká-
ban mérsékelten fűtötték és megtörtént a ka-
zánok beszabályozása és terheléses vizsgála-
ta is. A Rákóczi-várban és a sportcsarnokban 
ez idő alatt is rendezvényeket tartottak, a szál-
loda vendégeket fogadott, a Tatay sporttele-

pen pedig edzéseket tartottak és a 
konyha is folyamatosan üzemelt. 
Ezekben az esetekben a temperáló 
fűtést megszakítva, üzemi hőmér-
sékletet kellett biztosítani, ami né-
hol több napos előfűtést, illetve fű-
tést igényelt. 

– A gazdaságosságot szem előtt 
tartva, a téli szünet négy nappal lett 

hosszabb, de ez nem változtat az oktatás minő-
ségén – emelte ki lapunknak nyilatkozva Nyi-
ri Tibor közművelődési tanácsnok, aki hozzá-
tette: az elmaradt tanítási napokat a tervek sze-
rint szombatonként, valamint olyan napokon 
pótolják majd a diákok, melyeken nevelési ér-
tekezletet tartottak volna az intézmények tan-
testületei, így a törvényi előírás szerint a tanév 
június 15-ig mindenhol befejeződik. 

Nyiri Tibor hangsúlyozta az energiataka-
rékosság nevelő értékét is. – Próbáljuk meg a 
köz érdekében is érvényesíteni, hogy minden-
ki úgy használja a közös vizet, elektromos ára-
mot és gázt, mint ahogy azt otthon tenné. E 
törekvés ezzel a kezdeményezéssel most el-
indult, eredményessége forintosítva és köb-
méterekben is kifejezhető – fogalmazott a ta-
nácsnok.

H. r.
Illusztráció.

HírEk, INFormácIók

A Nyárutó Klub tagjai min-
den évben gondoskodnak az 
Ondi úti játszótér karbantar-
tásáról.
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A Szerencsi Hírek legutób-
bi számában olvashatták a cu-
korgyárak privatizációját, va-
lamint Magyarország Európai 
Unióhoz történő csatlakozása 
óta a közösségi cukorrefor-
mok során képviselt magyar 
álláspontot értékelő, és annak 
itthoni következményeit fel-
táró vizsgálóbizottság jelen-
tésének első részét, a tudósí-
tás folytatását az alábbiakban 
közöljük. A vizsgálóbizottság-
nak Koncz Ferenc, országgyű-
lési képviselő is tagja.

A versenyjog 
és A gAzdAsági 

versenyhivAtAl 
szerepe

A Gazdasági Versenyhiva-
tal (GVH) 1996. november 25-
én hozzájárult, hogy az Agra-
na-csoport megvásárolja a Ma-
gyar Cukor Rt.-t irányító több-
ségi tulajdonos Első Hazai Cu-
korgyártó és Forgalmazó Kft.-t. 
A GVH eleinte engedélyezte a 
nagyfokú koncentrációt, majd 
a fenyegető gyárbezárások el-
hárítására tett piaci lépéseket 
éppen a monopolhelyzet lehe-
tőségére hivatkozva utasította 
el. A GVH 1998-ban engedé-
lyezte, hogy a Magyar Cukor 
Rt. sarkadi és mezőhegyesi cu-
korgyára a Kabai Cukorgyár 
Rt. részévé váljon.

A döntés eredményeként el-
vileg az Agrana-csoport fölé-
nye (53%) némileg (13%) csök-
kent volna ugyan, mivel az 
EasternSugar BV részesedése 
48%-ra ment fel. Azonban az 
EasternSugar BV a két gyárat 
bezárta, ennek eredményeként 
a magyar cukoriparban továb-
bi termeléskiesés, munkahe-
lyek elvesztése, koncentrálódás 
következett be. Tény, hogy ezt 
a folyamatot a GVH előre nem 
láthatta. Figyelemmel azonban 
az EasternSugar konzorcium-
nak a magyarországi piacok-
kal, részesedésekkel kapcsola-
tos későbbi politikájára, a kabai 
cukorgyár bezárására, megál-
lapítható, hogy a folyamat en-
gedélyezése a magyar nemze-
ti érdekek szempontjából nem 
volt szerencsés.

Hibás döntés volt az is, 
amellyel a GVH megakadá-
lyozta, hogy az Agrana-cso-
port (a Magyar Cukor Rt.) meg-
vásárolja a Kabai Cukorgyárat, 
mely a privatizációt megelőző-
en a legkorszerűbb és elhelyez-
kedés szempontjából is kiemel-
kedő jelentőségű gyár volt, így 
a jövőt tekintve sok szempont-
ból figyelembe vehető lett vol-
na. Végül is az Európai Unió-
ba való belépésünk előtt két hó-
nappal a GVH megtiltotta az 
ezzel kapcsolatos tranzakciók 
továbbfolytatását, hivatkozva 
arra, hogy ez a tendencia Ma-
gyarországon a monopolhely-
zet kialakulásához vezet. Ek-
korra nyilvánvaló volt, hogy 
hazánkban, ha nem sikerül a 
gyáraknak a földrajzi és tulaj-
donosi optimumát létrehozni, 
akkor ezek súlyos torzulásokat 
fognak eredményezni. A kabai 
gyárban tulajdonos Tate&Lyle-
csoport vonatkozásában egyér-
telmű volt, hogy a cukorszek-
torból ki fog szállni, és csak a 
kedvező időpontot várja, hogy 
mikor tudja ezt végrehajta-
ni. A Tate&Lyle egész Euró-

pát elhagyta, és gyakorlatilag 
az EasternSugar-csoportban 
volt már csak Csehországban, 
Szlovákiában és Magyarorszá-
gon részesedése. Ezeket a gyá-
rakat a Tate&Lyle később kivé-
tel nélkül bezárta.

A GVH engedélyezte, hogy 
a Nordzucker AG megvásárol-
ja a Mátra Cukor Mátravidéki 
Cukorgyárak Rt., a Szeren-
csi Cukorgyár Rt. és a Szolno-
ki Cukorgyár Rt. cégeket 2002. 
december 17-én a korábbi tu-
lajdonosoktól (Beghin-Say). E 
hozzájárulás eredményeként a 
Nordzucker AG az utolsó pil-
lanatban bezárhatta a Szerencsi 
Cukorgyár Rt.-t, amely egye-
düli döntés eredményeként a 
termelési kvóta közel negye-
dét vesztette el Magyarország 
és végül is emiatt lett a teljes 
kvótaveszteség összesen közel 
75%. A bizottság által meghall-
gatott személyek közül többen 
elmondták, hogy a 2006. évi 
cukorreform során olyan elő-
zetes szakmai elképzelés ala-
kult ki, hogy Kaposvár és Sze-
rencs lesz az a két hely, ahol a 
magyar cukorgyártás mintegy 
205 ezer tonna kvótával kon-
centrálódni fog, ezáltal bizto-
sítva mind Nyugat-, mind Ke-
let-Magyarországon a gazda-
ságos termelés és szállítás le-
hetőségét, illetve a magyar pi-
ac többé-kevésbé önellátó vol-
tát. A Szerencsi Cukorgyár be-
zárásával és az ottani 100 ezer 
tonna kiesésével került abba 
a helyzetbe hazánk, hogy a 
105 400 tonnás évi termelés 
messze nem fedezi a szükség-
leteket. A GVH figyelmen kívül 
hagyta az ekkor már megindult 
uniós cukorreformmal kap-
csolatos tárgyalásokat és azt a 
szándékot, hogy a Nordzucker 
AG az ügylettel csak piacot és 
kvótát kívánt szerezni, ezzel 
pedig súlyos hibát követett el. 
A piaci szereplők számára a fen-
ti tény – hogy valós üzemelteté-
si szándék nem áll fenn – egyér-
telmű, közgyűlési iratokkal, be-
számolókkal igazolható volt. El-
várható lett volna a Gazdasági 
Versenyhivataltól, hogy ezeket 
az információkat döntését meg-
előzően maga is megszerzi.

Az európAi unió 
cukorreformjA és 

A kvóták ügye
1997-re a három külföldi tu-

lajdonos (Agrana, Beghin-Say 
és EasternSugar) megszerez-
te a teljes magyar cukoripar 
feletti kizárólagos irányítást. 
Még ebben az évben meg is 
kezdődtek a gyárbezárások. 
Az Agrana először az ercsi 
gyárat csukta be, majd követ-
kezett (szintén 1997-ben) Sar-
kad és Mezőhegyes. Ez utób-
bi két üzemet az Agrana elad-
ta az EasternSugarnek, amely 
az adásvétel után gyakorlatilag 
azonnal be is zárta ezeket. Eb-
ből az egy ügyletből is látszik, 
hogy mennyire összehangol-
ták a külföldi cégek egymás-
sal a tevékenységüket. Felosz-
tották egymás között a piacot, 
kialakítottak egy kvázi-kvóta-
rendszert (még nem voltunk 
EU-tagok). A sárvári és a selypi 
gyárat 1998-ban, az ácsit 2001-
ben, a hatvanit 2003-ban állítot-
ták le. A gyárbezárások közvet-
len gazdasági oka a nagyfokú 

termelési és gyártási hatékony-
ságjavulás volt: 2003–2004-ben 
az öt megmaradt gyár ugyan-
azt az éves átlagban 400 ezer 
tonnányi répacukrot tudta elő-
állítani, mint 1990 környékén a 
tizenkettő, úgy, hogy a cukor-
répa termőterülete nagyjából 
a felére csökkent (az 1990-es 
120 ezer hektárról körülbelül 
60 ezerre). Meg kell jegyezni, 
hogy a hatékonyságjavulás és 
a kapcsolódó gyártási koncent-
ráció a bizottság által meghall-
gatottak egyöntetű véleménye 
szerint mindenképpen megtör-
tént volna akkor is, ha koráb-
ban állami vagy magyar ma-
gántulajdonban maradtak vol-
na a cukorgyáraink.

Magyarország 2004. má-
jus 1-jén csatlakozott az Eu-

rópai Unióhoz, ebben az idő-
pontban még mindig volt öt 
üzemelő cukorgyár Magyar-
országon, igaz külföldi kéz-
ben: Kaposvár és Petőháza 
(Agrana-Südzucker), Szolnok 
és Szerencs (Nordzucker), Ka-
ba (EasternSugar – Tate&Lyle). 
Fontos, hogy a csatlakozási 
tárgyalások során Magyaror-
szág évi 400 ezer tonna répa-
cukorkvótát (és emellett több 
mint 100 ezer tonna izoglükóz-
kvótát) kapott az EU-tól, amely 
a körülbelül 300 ezer tonnás 
hazai répacukor-fogyasztá-
son felül exportra is lehetősé-
get adott. Ez a répacukorkvó-
ta azonban teljes mértékben ki-
került az állami kontroll alól. A 
cukorkvóták felett pedig nem 
az egyes tagállamok, hanem 
a cukorgyártók rendelkeztek, 
így a gyártulajdonos társasá-
gok szabadon dönthettek a fel-
használásukról.

Az EU cukorreformja még a 
csatlakozásunk előtt, 2003-ban 
indult el, ennek két oka volt: 
egyrészt a cukor világpiaci ára 
az akkor még olcsó nádcukor 
miatt harmada volt az EU in-
tervenciós, azaz bekerülési árá-

nak. Másrészt a fejlődő orszá-
gok csoportja (Brazília, Auszt-
rália, Thaiföld), a világ legna-
gyobb cukorexportőrei a Világ-
kereskedelmi Szervezetnél pa-
naszt tettek az EU exporttámo-
gatásai miatt.

A reform során képviselt ma-
gyar álláspont vizsgálatakor a 
bizottság megállapította, hogy 
a magyar kormány részéről tel-
jesen elhibázott stratégia volt, 
hogy támogatta az átalakítást 
és ahhoz a csoporthoz csatla-
kozott (Németország, Auszt-
ria, Franciaország, Olaszor-
szág, Belgium stb.), akik tulaj-
donolták a magyarországi cu-
korgyárakat és ezáltal érdeke-
ik ellentétesek voltak a magyar 
érdekekkel. Súlyos hiba volt az, 
hogy pusztán az EU-s tárgya-

lási folyamatra koncentráltak 
(ahol biztosan tudható volt, 
hogy legfeljebb csak kisebb 
részsikereket lehet majd elérni), 
és ezzel párhuzamosan a kül-
földi gyárak tulajdonosaira ki-
fejtett informális nyomásgya-
korlástól teljes mértékben el-
tekintettek a cukorreform tár-
gyalásai alatt, és utána is. Er-
re nem mentség, hogy jogi ér-
telemben konkrét beavatko-
zási lehetőség nem volt. Szá-
mos eset bizonyítja, hogy ren-
geteg módon lehet érvényesí-
teni a kormányzati szándékot 
ilyen esetekben (különféle álla-
mi felügyelő, vagy szabályozó 
szervek szerepének hangsúlyo-
zása, törvényi keretek módosí-
tásának felvetése, stb.). Jó pél-
da a cseh kormány tevékeny-
sége a cukorreform után: a ma-
gyarországihoz teljesen hason-
ló helyzetben ők igen kemény 
nyomást gyakoroltak a külföl-
di gyártulajdonosokra, és sike-
rült elérniük, hogy a csehorszá-
gi kvótáknak csak 21%-a ke-
rült visszaadásra. Egyértelmű 
a következtetés: Magyarorszá-
gon nem a kormányzati lehe-
tőségek hiányoztak, hanem a 

kormányzati szándék. Gráf Jó-
zsef mind a 2005. no vemberi, 
mind a 2006. februári záró ta-
nácsülésen megszavazta a re-
formra vonatkozó előterjesz-
tést (Görögország, Lengyelor-
szág, Lettország ellene szava-
zott). Ez a döntés adott zöld utat 
a magyarországi leépüléshez 
és a jelenlegi helyzet kialaku-
lásához. A gyárak tulajdonosai 
– miután az agrárvezetés részé-
ről semmilyen presszió nem ér-
te őket – 2006 és 2009 között a 
megmaradt öt üzemből négyet 
bezártak (Kaba 2006, Szolnok 
2007, Szerencs 2008, Petőháza 
2009).

A reform előírta, hogy a 17-
18 millió tonnányi uniós össz-
termelést le kell csökkenteni 
6-7 millió tonnával. Tehát az 
EU-s cukoripari reform előírá-
sainak megfelelően a négy gyá-
rat fizikailag is megsemmisítet-
ték, nehogy valaki újraindít-
sa bennük a termelést. Mind-
eközben a kapcsolódó, nagyjá-
ból 300 ezer tonna uniós kvóta 
visszaadásából több tízmilliárd 
forintos bevételre tettek szert. 
A kvótavisszaadás miatt folyó-
sított uniós pénzek egy része a 
hazai cukorrépa-termelőkhöz, 
illetve a cukorgyárak beszál-
lítóihoz került, de a hatalmas 
összegek nagyobb hányada – 
durván kétharmada – a gyárak 
tulajdonosainál maradt (ennek 
egy részéből fizették ki a vég-

kielégítéseket és a lerombolás 
költségeit is).

Fontos megjegyezni, hogy a 
nyugat-európai országokban 
(különösen Németországban 
és Franciaországban) a cukor-
gyárak többségi tulajdonosai 
maguk a cukorrépa-termesz-
tők, illetve azok szakmai szö-
vetségei. Lengyelországban is 
erős tudott maradni a hazai 
termelői tulajdonban lévő cu-
korgyártó-kapacitás. Magyar-
országon azonban minden cu-
korgyár külföldi tulajdonba, 
ráadásul többségében külföldi 
répatermesztő-tulajdonba ke-
rült (Südzucker, Nordzucker). 
Egy pillanatig sem lehetett két-
séges, hogy a nagy cukorgyár-
tó cégek erőteljesen preferálni 
fogják a saját hazájukban lévő 
termelőket és gyárakat.

Az EU azon központi ál-
lamaiban, amelyek a legna-
gyobb cukorgyártó vállalatok 
hazái (Németország, Francia-
ország és az Egyesült Király-
ság) a visszaadott kvóták ará-
nya mindössze 21%, 17%, illet-
ve 14% volt, azonban a régión 
belül is szinte mindenki sokkal 
jobban járt nálunk: a szlovákok 

csak a kvótáik felét vesztették 
el, a lengyelek és a csehek csak 
20-21%-át, a később csatlako-
zott románok pedig gyakorla-
tilag semennyit sem. Magyar-
ország közel 75%-ot!

Gyakran hangoztatják a cu-
korgyárak és az állami tiszt-
ségviselők azt az érvet, hogy 
a busás EU-s kompenzáció 
megszerzése érdekében a cu-
korrépa-termelők összefog-
tak egymással annak érdeké-
ben, hogy rákényszerítsék a 
gyárak tulajdonosait a bezá-
rásra. Tény, hogy ilyen össze-
fogás és lobbizás helyenként 
valóban létezett (pl. Petőhá-
zán), ennek ellenére a felelős-
ség ily módon történő áthárítá-
sa a répatermelőkre rendkívül 
igazságtalan. A magyar gaz-
dák helyzetét nem lehet össze-
hasonlítani a nyugat-európai 
társaikéval: a rendszerváltás 
óta egyfolytában súlyos tőke-
hiánytól szenvedtek, egyik év-
ről a másikra éltek, folyamato-
san pengeélen táncoltak. Gyak-
ran előfinanszírozásra, gépvá-
sárlásokhoz nyújtott segítség-
re és egyéb támogatásokra szo-
rultak a gyáraktól, jelentős hi-
telállományt görgettek maguk 
előtt, amelynek kamatterhei a 
nyugati szint sokszorosát tették 
ki. Ezen felül a szakminiszté-
rium nemtörődömsége (vagy 
tudatos stratégiája) következ-
tében soha nem született meg 
az az átfogó ágazati szabályo-
zás, amely korrekten megvéd-
hette volna az összes piaci sze-
replő érdekeit, így a termelőkét 
is. A gazdák az EU-ba 2004-ben 
megalázó feltételekkel kerültek 
be, és a külföldi gyártulajdono-
sok koordinált piaci magatartá-
sát sem a minisztérium, sem a 
GVH, sem a törvényhozás ér-
demben nem korlátozta soha. 
Ebben a végletesen kiszolgálta-
tott helyzetben csillantottak fel 
előttük egy Brüsszelben gon-
dosan, aprólékosan megterve-
zett, bőkezű kompenzációt.

A kormány álláspontját 
szemlélteti Gráf József akko-
ri agrárminiszter bizottság 
előtti nyilatkozata, miszerint 
a magyar agrárminisztéri-
um már a cukorreform elfo-
gadásakor is pontosan tisztá-
ban volt azzal: mivel mind az 
öt magyar cukorgyár külföldi 
kézben van, ezért a kvótacsök-
kentés bennünket sokkal job-
ban fog sújtani, mint más or-
szágokat. Ezzel szemben szin-
tén a bizottság előtt azt mond-
ta: amikor leültünk a gyárak, 
a termelők képviseletével, én 
úgy gondoltam, hogy minden-
ki igazat mond, mert én is iga-
zat szoktam mondani, és nem 
gondoltam azt, hogy gyakorla-
tilag meg fogják gondolni ma-
gukat. 

Felmerül a kérdés: valóban 
elhitte-e, elhihette-e az agrár-
miniszter a külföldi cukor-
gyártó cégek képviselőinek a 
magyar termelés fenntartásá-
ra vonatkozó kijelentéseit 2007-
ben azok után, hogy már több 
mint két évvel azelőtt maga is 
pontosan tisztában volt a cu-
korreform magyarországi ha-
tásaival, és azok után, hogy a 
kabai gyárat az előző évben 
zárták be és rombolták a föl-
dig a tulajdonosai.

Szemán Ákos

A cukorbizottság jelentése ii.

2009 nyarán már javában tartott a szerencsi gyár bontása.
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ÉrtÉkelÉs És 
a jövő tervei

Sajtótájékoztatón értékel-
te az elmúlt esztendőt január 
13-án Mengyi Roland, a Bor-
sod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Közgyűlés elnöke (fotón-
kon), aki kitért az idei esz-
tendő terveire is. 

A közgyűlési elnök törté-
nelmi jelentőségűnek minősí-
tette az önkormányzati rend-
szer átalakulását, illetve azt a 
2011-es időszakot, amely sok-
szor eredményezett szigorú 
megszorításokat. Ezek azon-
ban nem terhelték le túlzottan 
a megyei vezetést, nem fenye-
getett – más megyékhez ha-
sonlóan – a működésképte-
lenség veszélye, amely – mint 
elhangzott – súlyos szocialis-
ta örökségnek tudható be. 
– Az elmúlt év eseményei 
kapcsán könyvet lehetne ír-
ni nem csak az országról, 
de a mi térségünkről is, már 
ami a megyei önkormány-
zat feladatait és hatásköreit 
illeti. A sokrétű átalakítások 
után biztonsággal fordulunk 
a jövőnket meghatározó idő-
szakra – mondta Mengyi Ro-
land, hangsúlyozva, hogy az 
eltelt egy esztendőben a hiva-
talos munkaidő kevés volt az 
önkormányzati munkához. 
– Sokan tettek nagyon sokat, 
amiről azt gondolom, elsőd-
leges eredményként lehet el-
könyvelni, hogy megyénk la-
kosságának az ellátásáért va-
ló küzdelmünk teljes mér-
tékben megvalósult mind az 
egészségügyben, mind a szo-
ciális ellátásban, továbbá az 
oktatásban is – fogalmazott 
Mengyi Roland. – 2012-ben 
egy új önkormányzati tör-
vény szab kereteket a műkö-
désnek. A törvény nem csak 
a megyét, de a településeket 
is érinti, az eddigi paragrafu-
sok gyökeresen megváltoztak 

egy új rendszer kiépítésének 
érdekében. A megyei önkor-
mányzat feladata a területfej-
lesztésre, a vidékfejlesztésre 
és területrendezésre közpon-
tosul, ez utóbbi a fejlesztés 
egyik eszköze. – Itt jegyzem 
meg – mondta a közgyűlési el-
nök –, hogy minden szinten 
megszűnt a Területfejleszté-

si Tanács, a jogutód a megyei 
önkormányzat. Ez azt jelen-
ti, hogy nem csak a terület-
fejlesztési tanácsok feladatait 
vesszük át, hanem kiegészül 
a munka a területért felelős 
fejlesztéspolitikához kapcso-
lódó gazdasági feladatokkal, 
úgymint gazdaságélénkítés, 
munkahelyteremtés, gazda-
ságfejlesztés. A pályázatkiírá-
soktól a lezárásig minden ön-
kormányzati feladat lesz, így 
a fejlesztésekkel kapcsolatos 
döntéseket közelebb hoztuk 
ahhoz a területhez, amelyen 
egy hosszabb távú irányt kell 
szabni. Programalapú lesz a 
fejlesztéspolitika és illeszke-
dik az országos tervhez – kö-
zölte Mengyi Roland. 

A sajtótájékoztatón Kovács 
János megyei főjegyző ré-

széről elhangzott, hogy tel-
jes erőbedobással dolgoztak 
az intézményrendszer átala-
kításán, ennek sok eleme kö-
szön vissza a konszolidáci-
ós törvényben, illetve az In-
tézményfenntartó Központra 
vo natkozó jogszabályokban. 
– Ilyen például, hogy a gaz-
dálkodást centralizáltuk és 
egy-egy intézménybe építet-
tük be. Ezeket az új törvény 
evidencia ként kezeli, így tud-
ja elképzelni a majdani Intéz-
ményfenntartó Központ mű-
ködését is. Komoly adminiszt-
rációs feladatot jelentett az in-
tézmények átadás-átvételének 
a gördülékeny lebonyolítása. 
A megye megtalálta a közös 
hangot a Kormányhivatallal, 
az együttműködésben jelesre 
vizsgáztak – sorolta a főjegy-
ző. Kovács János megjegyezte, 
hogy a 2012-es év újabb átala-
kítást is jelent. Mint választott 
testület, tovább folytatja mun-
káját a megyei közgyűlés, a 
hivatal feladata a közgyű-
lés munkájának a kiszolgálá-
sa lesz. A megye az elmúlt év 
végére rendezte bérjellegű tar-
tozásait, az egyebeket pedig 
más szerv vállalta át. A me-
gyei önkormányzat intézmé-
nyeinek átadása köztisztvise-
lői berkekben is változást ho-
zott, januártól ötvenhét fő ke-
rült a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Intézményfenntartó 
Központhoz, a védelmi iro-
da két dolgozója a Kormány-
hivatalnál folytatja munkáját, 
és ugyancsak ketten látják el 
feladataikat a Gyógyszerészeti 
és Egészségügyi Minőség- és 
Szervezetfejlesztési Intézetnél. 
A megyei hivatalnál harmin-
can maradtak, ők – túl a már 
említett közgyűlés kiszolgálá-
sán – a fejlesztési feladatokkal 
foglalkoznak majd.

SfL

vÉGSő CÉL 
aZ ÁrCSöKKeNtÉS

A parlament december 30-án 
fogadta el a víziközmű-szolgál-
tatási törvényt, amely alapján 
a Magyar Energia Hivatal gya-
korolhatja a szolgáltatók szak-
mai, gazdasági; továbbá az ár-
megállapítás felügyeletét. Az 
új jogszabály azt is kimondja, 
hogy szolgáltatót magáncég-
nek eladni nem lehet.

Az intézkedésről érdeklőd-
tünk Ritter Géza vezérigazga-
tótól, az Észak-magyarországi 
Regionális Vízművek Zrt. (ÉRV 
Zrt.) vezetőjétől (fotónkon), aki 
mindezek mellett tájékoztatott 
a cég eredményeiről, terveiről, a 
törvény hatásairól.

– Az elmúlt esztendőt tekintve 
milyen volt az ÉRV Zrt. egyéves 
ciklusa annak fényében, hogy Ön 
2010 októberében vette át a cég 
irányítását?
– Eléggé bonyolult és összetett 

időszakot tudhatunk magunk 
mögött, gazdaságilag kaotikus 
állapotokat és mintegy másfél 
milliárdos adósságot örököltem. 
A társaság csak a számok tükré-
ben működött jól, a valóságban 
viszont nem. A probléma nagy-
ságát sikerült két hónap alatt fel-
göngyölíteni, és már egy módo-
sított üzleti terv alapján kezdtük 
el a tavalyi esztendőt. A tartozás 
gigantikus súllyal nehezedett 
2011-re, hiszen az éves árbevé-
tel mintegy 6,5–7 milliárdra te-
hető. A legnagyobb eredmény-
nek azt tekintem, hogy a folya-
matos fizetőképességet meg tud-
tuk őrizni és kicsivel túlteljesítet-
tük az adott időszakra vonatko-
zó, forintban mérhető eredmé-
nyességi várakozást. Az ÉRV 
Zrt. egyéb tekintetben is teljesí-
tette a várt eredményeket, nem 
csökkent a dolgozói létszám, sőt, 
enyhe növekedést is elkönyvel-
hettünk a visszaszervezett alap-
tevékenységek (pl. vízóra-leol-
vasás) területén. Belső költség-
takarékossági intézkedések ha-
tásaként mintegy negyedmilli-

árdot spóroltunk, ezt 
azonban felemésztet-
te a víz árbevételének 
ugyanilyen arányú 
csökkenése. Mindeze-
ket figyelembe véve 
azt mondom, jó úton 
járunk, a költségtaka-
rékos működtetés nél-
kül problémák adód-
hattak volna, hiszen az 
értékesített vízmennyi-
ség országosan, így ná-
lunk is csökkent. Jól lát-
szik, hogy spórolnak a 
vállalatok és takarékos-
kodik a lakosság is.

– Milyen hatásai lehetnek az új 
vízügyi törvénynek?
– A szakma gyakorlatilag 

húsz-huszonöt éve adós volt egy 
új víziközmű-törvény megalko-
tásával, amit a közelmúltban pó-
tolt, és ezt az Országgyűlés de-
cember 30-án el is fogadta. Egyes 
részei már életbe léptek, persze, 
ezt kiegészítik majd az ágazati 
rendeletek. 

Idén a Magyar Energia Hiva-
tal berkein belül felállításra ke-
rül a Víziközmű Hivatal, ami a 
felettes szerve lesz a víziközmű-
szolgáltatóknak, a vízár meg-
határozási jogkörének egy je-
lentős része is idetartozik majd. 
Azért beszélhetünk egy jelen-
tős részről, mert – legjobb tu-
domásom szerint – az állami 
víziközművek működtetésében 
továbbra is az illetékes miniszter 
határozza meg az árakat, az ön-
kormányzatok esetében pedig a 
víziközmű-hatóság. Ami biztos, 
hogy az önkormányzatoktól el-
került az árhatósági jogkör. Egy-
fajta jogi rendbetételről van szó, 
ugyanis az állami víziközmű-
szolgáltató cégek sem maguk 
az árhatóságok, hanem az őket 
irányító szakminiszter. Az ön-
kormányzatoknál ez nem telje-
sen valósult meg a törvény elfo-
gadásáig, hiszen ugyanaz az ér-
dekkör működtette azt a közmű-
vet, amely az árakat is meghatá-

rozta. A kettő között azért van 
különbség! Mindentől függetle-
nül önkormányzatok – mint ál-
lami szereplők – és társulásai to-
vábbra is működtethetnek szol-
gáltató cégeket, magántulajdon 
azonban az új törvény szerint 
nem lehet bennük. A rendelke-
zés egyik alapvető célja, hogy a 
működtető szervezetek a regi-
onális elv alapján integrálódja-
nak. Ugyanakkor nem kellene, 
hogy a piaci szereplők kárt szen-
vedjenek, hozzáteszem, hogy az 
átalakulással, az integrációval 
akár nyerni is lehet. Mi a tava-
lyi évet ennek jegyében (is) töl-
töttük, több mint negyven új te-
lepülést integráltunk be műkö-
dési területünkhöz, és minden-
ki megtalálhatja a maga számí-
tását. 

– A fogyasztók is megtalálják a 
számításukat? Várható a díjak 
csökkenése?
– Az a végső cél, hogy olcsób-

ban kapja a szolgáltatást a fo-
gyasztó. A törvény például ki-
tér arra, hogy a meghatározott 
vízdíj a közületek és a lakosság 
vonatkozásában nem haladhatja 
meg a másfélszeres értéket. Ed-
dig a csillagos ég volt a határ a 
közületek árait tekintve, miköz-
ben a lakosságét a törvény egy 
meghatározott szinten szabá-
lyozta – maximum a vízártámo-
gatásra lehetett pályázni. 

Ami a lakossági víz- és csa-
tornadíjakat illeti, a szolidaritás 
elvének kellene megvalósulnia. 
Ahogy most látom: ha egy szol-
gáltatónál nagyobb lesz a szol-
gáltatási terület, eljutunk majd 
az egy szolgáltatón belüli azo-
nos díjhoz. Van egy másik el-
képzelés, miszerint területi-
leg képezzenek azonos díjakat. 
Azonban mindegyik mögé be 
kell rakni egy szolidaritási díj-
képzést, mert effektíve nem at-
tól lesz olcsóbb a szolgáltatás egy 
adott területen, hogy eldöntjük. 
Ezeket ki kell egyenlíteni egy-
mással. Bármelyik változat va-
lósul meg, végül jobban kezel-
hető díjaknak kell kialakulnia, 
ne fordulhasson elő olyan ano-
mália, hogy az egyik településen 
másfélszer magasabb a díj, mint 
az öt kilométerrel távolabb talál-
ható helységben. Most van ilyen. 

Rengeteg dolog alakíthatja 
még az árakat, de úgy vélem, a 
csökkenés a jövő évben már ér-
zékelhető lesz. 

A kormány – kikérve a mi 
szakmai véleményünket is – 
szerteágazóan tájékozódott a 
törvény megalkotása előtt és 
alatt, nagyon sokat dolgoztunk 
azon, hogy a megszületett ren-
delkezés szakmailag megalapo-
zott legyen és mindenkinek az 
előnyére váljon.

SfL

FörGeteGeS eZ a bÁL, mÉG a hÁZ iS muZSiKÁL
A bál az olasz ballo, táncolni szóból 

ered. E vendéglátással és szórakozta-
tó műsorral kiegészülő, zártkörű ün-
nepélyes alkalom a középkor szigo-
rú erkölcsei miatt csak lassan jött di-
vatba. Az első bált 1385-ben, VI. Ká-
roly és Bajor Izabella menyegzőjének 
alkalmából rendezték. Mai formájá-
ban XIV. Lajos uralkodása alatt ter-
jedt el, majd hamarosan egész Euró-
pa táncra perdült. Hazánkban a XIX. 
századra vált kiemelkedő eseménnyé, 
elsősorban a megyebál, illetve később 
a különféle társadalmi egyletek jóté-
konysági céllal rendezett táncos ün-
nepsége formájában. A bálok tekin-
tetében mind a mai napig a hagyo-
mányőrzés kapott hangsúlyt. Igaz, el-
tűntek már egyes kellékei, mint pél-
dául a táncrend, amely óriási karri-
ert futott be. A bőrre nyomtatott, bo-
rítékba zárt, ceruzával ellátott nyolc-
levelű könyvecske, száz évig szebbnél 
szebb kivitelben minden báli mulat-
ság legfőbb ékessége volt. Jeles, de má-
ra elfeledett, vagy alig ismeretes tán-
cok nevei álltak benne. A báli rend el-
ső helyén magyar táncok szerepeltek.

A báli szezon idején városunkban 
is minden korban számos mulatságot 
rendeztek a különböző egyletek, egye-
sületek, intézmények. A tánc, a muzsi-

ka elősegítette a társadalmi érintke-
zést. A XX. század elején a helyi ke-
rékpáregylet, teniszklub, a társaskör, 
az ipartestület táncmulatságai voltak 
népszerűek. A sportolók által rende-
zett vigalmak rendkívül színesek, zöld 
lombfüzérek, narancslugasok, piros és 
fehér tüllfonatok által díszített kere-
tek között zajlottak. Jeles figyelemmel 
adózva a szép nemnek, egyiküket sem 

engedték petrezselymet árulni. Az ipa-
rosok mulatságán az első négyest har-
minc páros is táncolta. Később a gaz-
datisztek bálja is belopta magát a sze-
rencsiek szívébe. Itt elmosódott a gond, 
itt elvesztette a lába alól a talajt a mes-
terkéltség, a feltűnni vágyás. A hangu-
lat a nemzeti tánc, a csárdás dallamá-
nak felcsendülésekor hágott a tetőfoká-
ra, mely cifrázása után pihenőt kellett 

tartaniuk a táncosoknak, hogy a kerin-
gőhöz új erőt gyűjtsenek.

Rendkívüli híre volt a megyében a 
cukorgyári kampánybálnak, melyet 
kezdetben a Nagy Szálloda díszter-
mében, illetve az építkezés befejezé-
se után, a húszas évektől rendszerint a 
Gyári körben tartottak. Nagyszámú kö-
zönség érkezett a környék falvaiból, vá-
rosaiból, akik egy édes emlékkel gaz-
dagabban tértek haza. A házigazdák 
olyan emberek voltak, akik tudták, 
hogy nem szabad bevinni a mulatság-
ba a hivatali, társadalmi gondokat, ott 
csak a jókedv lehet az egyedüli kellék. 
Az estélyek hangulatát mindvégig kitű-
nően alámuzsikálta a gyáriak Korinta 
zenekara, de Bordás Jenő cigányprímás 
sem maradt le együttesével.

Efféle adat akad írott emlékeinkben, 
de ez édeskevés ahhoz, hogy a régi tán-
cos világ képét megrajzolhassuk. Le-
tűnt századok során társadalmi és iro-
dalmi kiválóságainknak egész seregét 
sorolhatjuk fel, akik mint táncosztók 
egykoron vezető szerepet játszottak a 
bálok világában. Ady Endre „Lédával 
a bálban” sorai is erre engednek követ-
keztetni. Nem volt ez véletlen, hiszen a 
tánc és a zene mindenkor hasznos neve-
lőeszköznek bizonyult a formális mű-
velődés terén.                                  O. Z. M.
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Elzárt bolti szarka
Az egyik szerencsi nagyáru-

ház biztonsági szolgálatától ar-
ról érkezett bejelentés január 
4-én délelőtt a helyi rendőrka-
pitányságra, miszerint lopás 
történt az üzletben. Mint kide-
rült, egy szerencsi lakos tusfür-
dőt és arcszeszt rejtett el fonott 
kosarában, majd az árucikkek 
kifizetése nélkül akart távoz-
ni a boltból. A lebukást köve-
tően a termékeket felszólításra 
kifizette. A szerencsi rendőrök 
szabálysértési őrizetbe vették a 
tolvajt, akit elzárásra ítélt a Sze-
rencsi Városi Bíróság.

Régi cipővel 
„fizEttEk” az újért
Bolti biztonsági kamerák is 

rögzítették január 7-én azt az 
esetet, melynek során három 
mezőzombori lakos cipőket tu-
lajdonított el az egyik szerencsi 
üzletből. A tolvajok azt a néhány 
percet használták ki, amíg a töb-
bi vásárló elvonta az eladók fi-
gyelmét. Eközben használt cipő-
jüket betették egy-egy dobozba, 
majd az új lábbeliket viselve, fi-
zetés nélkül távoztak az üzletből. 
A bolt eladója telefonon tett beje-
lentést a lopásról a helyi rendőr-
ségre. A járőrök elfogták a tolva-
jokat, akiket a Szerencsi Rendőr-
kapitányságra állítottak elő.

RendzavaRó Részegek
Egy megyaszói vendéglátó 

egység pultosa értesítette janu-
ár 2-án este a Szerencsi Rendőr-
kapitányságot, miszerint az ott 
tartózkodó ittas személyek mi-
att nem tudja a szórakozóhelyet 
bezárni. A kiérkező járőrök iga-
zoltatni akarták a két helyi fér-
fit, akik többszöri felszólításra 
sem tettek eleget a rendőri fel-
szólításnak, mi több, agresszív 
magatartást tanúsítottak az in-
tézkedő rendőrökkel szemben. 
Mindkét férfit rendzavarás sza-
bálysértése miatt állították elő a 
Szerencsi Rendőrkapitányságra. 
A Szerencsi Városi Bíróság egyi-
küket elzárásra, társát pénzbír-
ság megfizetésére ítélte.  

TesTvéRéRe és 
anyjára támadt

Egy legyesbényei asszony 
kért segítséget január 5-én a 
Szerencsi Rendőrkapitányság-
tól, mert az egyik fia kétszer 
fejen vágta egy fémdarabbal a 
másik fiát, őt pedig ököllel gyo-
morszájon ütötte. A helyszín-
re kiérkező rendőrök észlelték, 

hogy az elkövető erősen ittas ál-
lapotban van. A sértett fiúhoz 
mentőt hívtak, aki nyolc napon 
belül gyógyuló fejsérülést szen-
vedett. A családtagok arról szá-
moltak be, hogy ez már nem az 
első ilyen eset volt: az arrogáns, 
sokszor ittas férfi folyamatosan 
fenyegeti őket azzal, hogy el-
vágja a torkukat, több éve ag-
resszívan viselkedik az egész 
családdal. Kiderült az is, hogy 
a testvérpár aznap szóváltásba 
keveredett, azt követően került 
sor a bántalmazásra. Az elköve-
tővel szemben ideiglenes meg-
előző távoltartást rendeltek el. 

Családját zaklatta 
ittasan

Egy erdőbényei lakos érte-
sítette a Szerencsi Rendőrka-
pitányságot január 3-án arról, 
hogy az édesapja ittas állapot-
ban fenyegeti az édesanyját. 
Mivel a férfi nincs bejelentkez-
ve az adott lakcímre, így a hely-
színre érkező rendőrjárőrök fel-
szólították a helyszín elhagyá-
sára, de húsz perc elteltével új-
ra visszatért, bement az udvar-
ra, az ott lévő kiskaput rángatta, 
és kia bált, hogy engedjék be. A 
férfit a helyszínre ismételten ki-
érkező rendőrök orvosi ellátás-
ra a Szerencsi Orvosi Ügyelet-
re szállították, ahol az előállított 
férfi garázda magatartást tanú-
sított: a rendőröket szidalmaz-
ta, az intézkedésnek ellenállt. A 
férfit később szabálysértési őri-

zetbe vették, a Szerencsi Városi 
Bíróság pénzbüntetésre ítélte.

Ütközés az ondi úton
Közlekedési baleset történt ja-

nuár 6-án Szerencsen, az Ondi 
út 1. szám előtti útszakaszon. A 
helyszínen kiderült, hogy egy 
szerencsi férfi az általa veze-
tett személygépkocsival a Sza-
badság út irányából a Rákó-
czi út felé haladva nem az út-
viszonyoknak megfelelően ve-
zette járművét a csúszós-jeges 
úton, ami miatt egy jobbra íve-
lésű útkanyarulatban átcsúszott 
a szembe haladó forgalmi sáv-
ba és a vele ellentétes irányban 
közlekedő, szerencsi lakos által 
vezetett személygépkocsi elejé-
nek ütközött. A baleset során 
személyi sérülés nem történt. 

Gránátok  
az iskolában

Az abaújszántói körzeti meg-
bízott különleges esetről tett be-
jelentést január 6-án délután, 
arról beszámolva, hogy a tele-
pülés iskolájának tetejét bontó 
munkások három darab, máso-
dik világháborús  kézigránátot 
találtak a tetőszerkezet geren-
dái között. A rendőrség a tűz-
szerész szolgálat kiérkezéséig a 
helyszínt körbekerítette és biz-
tosította. A kiérkező tűzszeré-
szek a tetőt átvizsgálták, mely-
nek során újabb robbanószerke-
zetet nem találtak. A gránátokat 
a helyszínről elszállították.

közéRdekű infoRmációk
 y Polgármesteri Hivatal

Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén,  legközelebb február 2-án 13–15 
óráig polgármesteri, 15–17 óráig országgyűlési képvise-
lői fogadóórát tart a polgármesteri hivatalban.
Dr. Egeli Zsolt alpolgármester: minden hónap har-
madik hétfőjén, legközelebb február 20-án 14–16 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második 
szerdáján, legközelebb február 8-án 14–17 óráig. Tel.: 
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján, 
legközelebb február  8-án 8–12 óráig. Tel.: 47/565-202.
Salamin Ferenc városi főépítész:   minden héten 
szerdán 10–13 óra között fogadja az érdeklődőket. Tel.: 
30/914-9728.

A fogadónapok előzetes telefonos bejelentkezés 
alapján történnek. 

 
 y szerencsi városi Bíróság

Elnöki fogadónap: csütörtök 9–11 óráig.   Végrehajtá-
si ügyintéző, polgári és büntető iroda, valamint pénztár 

csütörtökön 8–15 óráig, a hét többi munkanapján 9–11 
óráig.  Panasznap: minden héten csütörtökön 8–15 óráig.
Tel.: 47/563-060, 563-080.
 

 y szerencsi városi Ügyészség
Ügyfélfogadás munkanapokon 9–15 óráig. Vezető 
ügyész: előzetes időpont-egyeztetéssel fogadja az ügy-
feleket. Tel.: 47/361-630, 362-941.
 

 y Körzeti FöldHivatal
Szerencs, Kossuth tér 8. Pf.: 55. Tel.: 47/362-817, fax: 561-
134.  Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12, és 13–15 
óráig. Kedd és csütörtök: 8–11.30 óráig. Pénteken az ügy-
félfogadás szünetel.
 

 y  szerencsi 
rendőrKaPitányság

Kapitányságvezetői fogadóóra: minden hónap első hét-
főjén, legközelebb február 6-án 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referen-
se minden hónap első hétfőjén, legközelebb február 6-án 
9–12 óráig tart fogadónapot.

Fegyverengedély ügyintézése:  hétfőn és szerdán 8–15.30 
óráig.
Tel./fax.: 47/563-340.
 

 y  szerencsi munKaÜgyi 
Kirendeltség

Ügyfélfogadási idő: hétfő és szerda: 8–12 óráig, 13–15 
óráig, kedd és csütörtök: 8–12 óráig, péntek: 8–11 órá-
ig. Tel.: 47/361-909.
 

 y  nemzeti adó- és vámHivatal 
ÜgyFélszolgálat

Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Ügyfélfogadá-
si idő: hétfő 8–15 óra, csütörtök 8–15 óra, péntek 8–12 óra.
Miskolc, Kazinczy út 19. Ügyfélfogadási idő: hétfő 8–18 
óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda: 14-18 óra, pén-
tek 8–11 óra.
 

 y  Kistérségi 
néPegészségÜgyi intézet

Hétfő és szerda: 8–15.30 óráig, péntek: 10–12 óráig. Ked-
den és csütörtökön az ügyfélfogadás szünetel. Sírnyitással 

és hamvasztással, valamint a gyógyszer-engedélyezéssel 
kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök 7.30–16 óráig 
és pénteken 7.30–13.30 óráig. Családvédelmi szolgálat, 
hétfő: 9–15 óráig, kedd: 13–15.30 óráig, szerda és csü-
törtök: 9–13 óráig, péntek: 10–12 óráig. Tel.: 47/561-025.
 

 y  gyógyszertáraK 
nyitva tartása

Január 27–29.: .: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 
óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–
péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, 
szombaton 8–12 óráig. Szerencs (ügyeletes): hét-
fő-szombat 8–20 óráig, ügyelet: 20–22 óráig, készen-
lét: 22–8 óráig; vasárnap 8–19 óráig, ügyelet: 19–22 
óráig, készenlét: 22–8 óráig; ünnepnapokon: ügye-
let: 8–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig. Készenléti idő-
szakban a gyógyszertár telefonos egyeztetést követően, 
az ügyeletes orvos kérésére rendkívüli esetben biztosítja 
a gyógyszer kiadását. 
Január 30. – február 5.: Centrum (ügyeletes): hét-
fő–péntek 7.30–19 óráig, szombat 7.30–11.30 óráig. 
Oroszlán: hétfő–péntek 8–19 óráig. Alba: hétfő–pén-

tek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Szerencs: hétfő-
szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Február 6–12.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig, 
szombat 7.30–11.30 óráig.  Oroszlán (ügyeletes):  hét-
fő–péntek 8–19 óráig, szombat–vasárnap 8–14 óráig. Al-
ba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 óráig. Sze-
rencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.

CÍMEK, TELEFONSZÁMOK:
Alba gyógyszertár: 
Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Centrum gyógyszertár:
Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/ 362-054.
Oroszlán gyógyszertár:
Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: 47/ 361-433.
Szerencs gyógyszertár:
Tesco áruház. Tel.: 47/ 560-302, 560-303.
 

 y KözérdeKű teleFonszámoK
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300.
Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszolgálat:
47/362-255.

RendőRségi híRek még mindig kelendő a fa
* A Szerencsi Rendőrkapi-

tányság Közrendvédelmi Osz-
tályának járőrei az Ond és 
Rátka közötti területen két 
abaújszántói lakost igazoltat-
tak a napokban, akik éppen 
motoros láncfűrésszel vágtak 
fát úgy, hogy engedélyük nem 
volt rá. A két férfit a rendőrka-
pitányságra előállították.

* Megyaszó mezőőre a te-
lepülés külterületén ért tetten 
egy általa személyesen is is-
mert férfit, aki a temető mellett 
kivágott egy fát, amit épp a vál-
lán cipelt. A lebukott fatolvaj – 
amint észrevette a mezőőrt – 
ledobta válláról a fát, majd el-

szaladt. A férfit megyaszói la-
kásán találták meg a rendőrök, 
majd előállították a Szeren-
csi Rendőrkapitányságra, ahol 

szabálysértési őrizetbe vették. 
A Szerencsi Városi Bíróság el-
zárásra ítélte.

* A Szerencsi Rendőrkapi-
tányság bűnügyi osztálya is-
meretlen tettes ellen indított el-
járást, miután a szerencsi vas-
útállomás Mezőzombor felő-
li végénél, a vágány mellett le-
depózott közel 80 darab vasúti 
talpfát valaki eltulajdonította.

* Erdőbénye külterületén 
egy erdő területéről mintegy 
30 köbméter gyertyán- és tölgy-
fát vágott ki és tulajdonított el 
a közelmúltban egy ismeretlen 
tettes, az ügyben a Tokaji Rend-
őrőrs indított nyomozást.

áldozaToT köveTelT a hideg
Földön fekvő, halott férfit 

találtak a járókelők Edelény 
belterületén, a Bódva folyó 
gyaloghídja mellett.

A helyszíni szemle során 
a rendőrök megállapították, 
hogy az 54 éves férfi feltehe-
tően megcsúszott, elesett és it-
tassága miatt nem tudott fel-
állni. A halált az elsődleges or-
vosi vélemény szerint kihű-
lés okozta. Bűncselekményre 
utaló adat nem merült föl, így 
az eset körülményeit az Ede-
lényi Rendőrkapitányság köz-
igazgatási eljárás keretén belül, 
szakértő bevonásával vizsgálja. 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyé-
ben az elmúlt év téli időszaká-

ban már húszan vesztették éle-
tüket kihűlés miatt, az idén pe-
dig már tizenegyen haltak meg. 
A különböző esetek vizsgálata 
során a rendőrség azt tapasztal-
ta, hogy míg korábban és jellem-
zően közterületen fordultak elő 
ilyen jellegű elhalálozások, ad-
dig az elmúlt év téli hónapjai-
ban egyre több olyan esettel ta-
lálkoztak, hogy az áldozatokat 
saját ingatlanjaikban érte a ki-
hűléses halál. 

A rendőrség kéri az állampol-
gárok segítségét, hogy ameny-
nyiben úgy látják, hogy kihűlés 
veszélyeztethet valakit, értesít-
sék a rendőrséget az ingyenesen 
hívható 107-es, illetve 112-es te-
lefonszámokon. A probléma 

azonban nem elsősorban rend-
őrségi, hanem szociális, össz-
társadalmi ügy. A hidegebb, té-
li időjárás beköszöntével fordít-
sunk nagyobb figyelmet azon 
embertársainkra, akik elsősor-
ban az utcán élik mindennap-
jaikat. Lehetőségeink szerint se-
gítsünk azoknak is „túlélni” a 
hideg hónapokat, akik szociá-
lis hátterük miatt ezen a téren is 
veszélyeztetettek. A hűvösebb, 
csapadékosabb napok közeled-
tével a hajléktalan, idős, egye-
dülálló, vagy más okból gon-
doskodásra szoruló személyek-
re különösen oda kell figyelni, 
hiszen az adatok azt mutatják, 
hogy nem csak a hajléktalano-
kat érinti a kihűlés veszélye.

Tüzelő- és fűTőbeRendezések bizTonságos használaTa
Az elmúlt időszakban meg-

növekedett a tüzelő- és fűtő-
berendezések meghibásodá-
sából, vagy azok nem rendel-
tetésszerű használatából adó-
dó tűzesetek és kéménytüzek 
száma Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megyében.

A meteorológiai előrejelzé-
sek alapján az elkövetkező na-
pokban komoly lehűlés és tar-
tósan hideg időjárás várható, 
ezért a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság felhívja a lakos-
ság figyelmét a fűtési eszközök 
biztonságos használatára és a 
kémények karbantartására.

A lakásokban, helyiségek-
ben csak olyan fűtési rendszer 
létesíthető, illetve használha-
tó, amely rendeltetésszerű mű-
ködése során nem okoz tüzet 

vagy robbanást. Fontos, hogy 
mindenki csak engedélyezett 
típusú, kifogástalan műszaki 
állapotú tüzelő- és fűtőberen-
dezést használjon, a gyártó ál-
tal ajánlott tüzelőanyaggal. 

A tüzelőanyaggal üzemelő 
fűtőtestek használatakor meg 
kell oldani az állandó szellő-
zést, így megelőzhető a szén-
monoxid-mérgezés. A gázzal 
működő berendezések üzem-
képes, biztonságos állapotban 
tartása a tulajdonos felelőssége, 
aki köteles gondoskodni a be-
rendezés szakember által törté-
nő műszaki felülvizsgálatáról. 
Azokat a PB-gázzal üzeme-
lő fűtőkészülékeket, amelyek 
nincsenek a kéménybe kötve, 
vagy az égéstermékek szabad-
ba történő kivezetése más mó-
don nem megoldott, soha nem 
szabad folyamatosan üzemel-

tetni zárt térben, az így mele-
gen tartott helyiségeket gyak-
ran kell szellőztetni.  

Az olajtüzelésű fűtőkészülé-
kek rendszeres szakmai felül-

vizsgálata szintén javasolt. Az 
olajtüzelésű berendezés köze-
lében tilos fűtőanyagot tárolni, 
azt csak az eszköz kihűlt álla-
potában szabad beletölteni. A 
szilárd tüzelőanyaggal – fával, 
szénnel, szalmával – üzemelő 
tüzelő- és fűtőberendezést csak 
szilárd tüzelőanyaggal, vagy 
engedélyezett anyaggal szabad 
begyújtani. Az ilyen berende-
zés közelébe ne tároljunk ég-
hető anyagot, a kipattanó szik-
ra felfogására fémből készült és 
vízzel töltött szerkezetet hasz-
náljunk. Lehetőleg csak kihűlt 
hamut és salakot ürítsünk, azt 
is csak fémkonténerbe.

A fűtési időszakban a kémé-
nyek karbantartására is figyel-
met kell fordítani. A tűzesetek 
leggyakoribb oka a kéményben 
lerakódott korom meggyulla-
dása, amelyet az intenzív fűtés 

és az alacsony külső hőmérsék-
let által eredményezett huzat-
hatás okoz. A legtöbb kormot a 
szén- és fatüzelés termeli, ezért 
az ilyen fajta kéményeket éven-
te kell sepertetni. A gázüzemű 
berendezések égéstermék-elve-
zetőit évente, szilárd és vegyes 
tüzelésű berendezéseknél fél-
évente ellenőrzik a szakem-
berek. Házilag soha nem sza-
bad elvégezni a kéménykiége-
tést! Amennyiben mégis tüzet 
fog a kémény, távolítson el min-
den éghető berendezési tárgyat 
a kályha vagy kandalló közelé-
ből, csökkentse a kéményhuza-
tot a nyílászárók zárva tartásá-
val és hívja a tűzoltókat a 105-
ös telefonszámon, vagy a 112-
es egységes segélyhívón – hív-
ja fel a figyelmet a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság.

 Illusztráció.

A szabályok betartása élete-
ket menthet.
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VONATOK ÉRKEZÉSE ÉS INDULÁSA – SZERENCS VASÚTÁLLOMÁS
 y Induló vonatok

Abaújszántó: 4:17 ÞĿ, 6:17 ÞĿ, 8:17 ÞĿ, 10:17 Þ, 12:17 Þ, 14:17 
ÞĿ, 16:17 ÞĿ, 18:17 ÞĿ, 20:17 ÞĿ, 22:17 ÞĿ

Budapest-Ferihegy: 6:57 Å ¿ßĿçTakta, 7:57 ÅÖ¿Ŀ 
 çDélibáb, 9:57 Å ¿ ĿçDália, 11:57 Å ¿ßĿ çJázmin, 
13:57 ÅÖ¿ĿçKamilla, 15:57 Å ¿ßĿçRózsa, 17:57 Å Á
ĿçTulipán. 
Budapest-Keleti: 4:45Ŀ, 6:01 Å ¿ßĿçAvas, 6:45 {Ŀ, 

7:12 bÅÖçFüzér, 8:01 ÅÖ¿ĿçTokaj, 8:45Ŀ, 10:01 Å
Á ĿçHolló, 10:45Ŀ, 12:01 Å ¿ßĿçPáva, 12:45Ŀ, 14:01 
ÅÖ¿ĿçRigó,  14:45Ŀ, 16:01 ÅÖ¿ĿçKócsag, 16:45Ŀ, 17:17 
cÅ çZemplén, 18:01 Å ¿ ĿçVércse, 18:17 'ÞÕß, 
18:45Ŀ

Budapest-Nyugati: 6:57 Å ¿ßĿçTakta, 7:57 ÅÖ¿ Ŀ 
çDélibáb, 9:57 Å ¿ ĿçDália, 11:57 Å ¿ßĿ çJázmin, 
13:57 ÅÖ¿ĿçKamilla,  15:57 Å ¿ßĿçRózsa, 17:57 Å Á
ĿçTulipán
Cegléd: 6:57 Å ¿ßĿçTakta, 7:57 ÅÖ¿ĿçDélibáb, 9:57 Å

¿ ĿçDália, 11:57 Å ¿ßĿçJázmin, 13:57 ÅÖ¿ĿçKamilla, 
15:57 Å ¿ßĿçRózsa, 17:57 Å Á ĿçTulipán 

Debrecen: 6:57 Å ¿ßĿçTakta, 7:57 ÅÖ¿ĿçDélibáb, 
9:57 Å ¿ ĿçDália, 11:57 Å ¿ßĿçJázmin, 13:57 
ÅÖ¿ĿçKamilla, 15:57 Å ¿ßĿçRózsa, 17:57 Å Á
ĿçTulipán 19:57 ÅÖ¿ĿçTokaj

Fonyód: 6:45 {Ŀ

Füzesabony: 4:45 Ŀ, 6:01 Å ¿ßĿçAvas, 6:45 {Ŀ, 7:12 
bÅÖçFüzér, 8:01 ÅÖ¿ĿçTokaj, 8:45 Ŀ, 10:01 Å Á ĿçHolló, 
10:45 Ŀ, 12:01 Å ¿ßĿçPáva, 12:45 Ŀ, 14:01 ÅÖ¿ĿçRigó, 
14:45 Ŀ, 16:01 ÅÖ¿ĿçKócsag, 16:45 Ŀ, 17:17 cÅ çZemplén, 
18:01 Å ¿ ĿçVércse, 18:17 'ÞÕß, 18:45 Ŀ

Hajdúszoboszló: 6:57 Å ¿ßĿçTakta, 7:57 ÅÖ¿Ŀ 
 çDélibáb, 9:57 Å ¿ ĿçDália, 11:57 Å ¿ßĿçJázmin, 
13:57 ÅÖ¿ĿçKamilla, 15:57 Å ¿ßĿçRózsa, 17:57 Å
 Á ĿçTulipán  

Hatvan: 4:45 Ŀ, 6:45 {Ŀ, 8:45 Ŀ, 10:45 Ŀ, 12:45 Ŀ, 14:45 Ŀ, 
16:45 Ŀ, 18:17 'ÞÕß, 18:45 Ŀ

Keszthely: 6:45 {Ŀ
Miskolc-Tiszai: 4:05 ÞĿ, 4:45 Ŀ, 5:13 »Þ, 5:45 ÞĿ, 6:01 Å
¿ßĿçAvas, 6:15 »Þ, 6:41 ÞĿ (Csak Taktaharkány és Tisza-

lúc állomásokon áll meg.), 6:45 {Ŀ, 7:12 bÅÖçFüzér, 7:45 ÞĿ, 
8:01 ÅÖ¿ĿçTokaj, 8:45 Ŀ, 9:45 ÞĿ, 10:01 Å Á ĿçHolló, 
10:45 Ŀ, 11:45 ÞĿ, 12:01 Å ¿ßĿçPáva, 12:45 Ŀ, 13:45 
ÞĿ, 14:01 ÅÖ¿ĿçRigó, 14:45 Ŀ, 15:16 »Þ, 15:45 ÞĿ, 16:01 
ÅÖ¿ĿçKócsag, 16:45 Ŀ, 17:17 cÅ çZemplén, 17:45 ÞĿ, 
18:01 Å ¿ ĿçVércse, 18:17 'ÞÕß, 18:45 Ŀ, 19:45 ÞĿ, 20:01 
Å ¿ßçTakta, 20:47 ÞĿ, 22:15 ÞĿ

Nyíregyháza: 4:10 ÞĿ, 5:17 ÞĿ, 6:17 ÞĿ, 6:57 Å
¿ßĿçTakta, 7:17 ÞĿ, 7:57 ÅÖ¿ĿçDélibáb, 8:17 ÞĿ, 
9:17 Þ, 9:57 Å ¿ ĿçDália, 10:17 ÞĿ, 11:17 Þ, 11:57 Å

¿ßĿçJázmin, 12:17 Þ, 13:17 Þ, 13:57 ÅÖ¿ĿçKamilla, 
14:17 ÞĿ, 15:17 Þ, 15:57 Å ¿ßĿçRózsa, 16:17 ÞĿ, 
17:17 Þ, 17:57 Å ÁaĿçTulipán, 18:17 ÞĿ, 19:17 Þ, 19:57 
ÅÖ¿ĿçTokaj, 20:17 ÞĿ, 21:17 Þ, 22:17 ÞĿ, 23:36 ¼ÞĿ

Püspökladány: 6:57 Å ¿ßĿçTakta, 7:57 ÅÖ¿Ŀ  çDélibáb, 
9:57 Å ¿ ĿçDália, 11:57 Å ¿ßĿçJázmin, 13:57 
ÅÖ¿ĿçKamilla, 15:57 Å ¿ßĿçRózsa, 17:57 Å Á
ĿçTulipán 

Sátoraljaújhely: 4:13 Þ, 5:13 ÞĿ, 6:13 Þ, 7:13 ÞĿ, 8:13 Þ, 9:13 
Ŀ, 11:13 Ŀ, 12:13 Þ, 13:13 Ŀ, 14:13 Þ, 15:13 Ŀ, 16:13 Þ, 17:13 Ŀ, 
17:48 aÞÕß, 18:13 Þ, 19:13 Ŀ, 20:13 Þ, 20:45 aÅÖçFüzér, 
21:13 Ŀ, 22:24 Þ

Siófok: 6:45 {Ŀ
Székesfehérvár: 6:45 {Ŀ
Szolnok: 6:57 Å ¿ßĿçTakta, 7:57 ÅÖ¿ĿçDélibáb, 9:57 Å

¿ ĿçDália, 11:57 Å ¿ßĿçJázmin, 13:57 ÅÖ¿ĿçKamilla, 
15:57 Å ¿ßĿçRózsa, 17:57 Å Á çTulipán 

Tokaj: 4:10 ÞĿ, 5:17 ÞĿ, 6:17 ÞĿ, 6:57 Å ¿ßĿçTakta, 
7:17 ÞĿ, 7:57 ÅÖ¿ĿçDélibáb, 8:17 ÞĿ, 9:17 Þ, 9:57 Å ¿
ĿçDália, 10:17 ÞĿ, 11:17 Þ, 11:57 Å ¿ßĿçJázmin, 12:17 

Þ, 13:17 Þ, 13:57 ÅÖ¿ĿçKamilla, 14:17 ÞĿ, 15:17 Þ, 15:57 
Å ¿ßĿçRózsa, 16:17 ÞĿ, 17:17 Þ, 17:57 Å ÁaĿç Tuli-
pán, 18:17 ÞĿ, 19:17 Þ, 19:57 ÅÖ¿ĿçTokaj, 20:17 ÞĿ, 21:17 
Þ, 22:17 ÞĿ, 23:36 ¼ÞĿ

 y Érkező vonatok
Abaújszántó: 5:37 ÞĿ, 7:37 ÞĿ, 9:37 ÞĿ, 11:37 Þ, 13:37 Þ, 

15:37 ÞĿ, 17:37 ÞĿ, 19:37 ÞĿ, 21:37 ÞĿ
Budapest-Ferihegy: 10:00 Å Á ĿçHolló, 12:00 Å

¿ ß ĿçPáva, 14:00 ÅÖ¿ĿçRigó, 16:00 ÅÖ¿ĿçKócsag, 
18:00 Å ¿ Ŀ çVércse, 20:00 Å ¿ßçTakta 

Budapest-Keleti: 9:11 Ŀ, 9:55 Å ¿ ĿçDália, 11:11 Ŀ, 
11:55 Å ¿ßĿçJázmin, 13:11 Ŀ, 13:55 ÅÖ¿ĿçKamilla, 
15:11 Ŀ, 15:55 Å ¿ßĿçRózsa, 17:11 Ŀ, 17:45 aÞÕß, 
17:55 ÅÖâĿçTulipán, 19:11 Ŀ, 19:55 ÅÖ¿ĿçTokaj, 20:42 
aÅÖçFüzér, 21:11 Ŀ

Budapest-Nyugati: 10:00 Å Á ĿçHolló, 12:00 Å
¿ßĿçPáva, 14:00 ÅÖ¿ĿçRigó, 16:00 ÅÖ¿ĿçKócsag, 
18:00 Å ¿ ĿçVércse, 20:00 Å ¿ ßçTakta 

Cegléd: 10:00 Å Á ĿçHolló, 12:00 Å ¿ßĿçPáva, 
14:00 ÅÖ¿ĿçRigó, 16:00 ÅÖ¿ĿçKócsag, 18:00 Å ¿
ĿçVércse, 20:00 Å ¿ßçTakta
Debrecen: 8:00 ÅÖ¿ĿçTokaj, 10:00 Å Á ĿçHolló, 

12:00 Å ¿ßĿçPáva, 14:00 ÅÖ¿ĿçRigó, 16:00 Å Ö  
¿ĿçKócsag, 18:00 Å ¿ ĿçVércse, 20:00 Å ¿ ß 
 çTakta 

Füzesabony: 9:11 Ŀ, 9:55 Å ¿ ĿçDália, 11:11 Ŀ, 11:55 
Å ¿ßĿçJázmin, 13:11 Ŀ, 13:55 ÅÖ¿ĿçKamilla, 15:11 

Ŀ, 15:55 Å ¿ßĿçRózsa, 17:11 Ŀ, 17:45 aÞÕß, 17:55 
ÅÖâĿçTulipán, 19:11 Ŀ, 19:55 ÅÖ¿ĿçTokaj, 20:42 
aÅÖçFüzér, 21:11 Ŀ

Hajdúszoboszló: 10:00 Å Á ĿçHolló, 12:00 Å
¿ ß ĿçPáva, 14:00 ÅÖ¿ĿçRigó, 16:00 ÅÖ¿ĿçKócsag, 
18:00 Å ¿ ĿçVércse, 20:00 Å ¿ßçTakta 

Hatvan: 9:11 Ŀ, 11:11 Ŀ, 13:11 Ŀ, 15:11 Ŀ, 17:11 Ŀ, 17:45 
aÞÕß, 19:11 Ŀ, 21:11 Ŀ

Miskolc-Tiszai: 5:11 ÞĿ, 6:11 ÞĿ, 6:49 »Þ, 6:55 Å
 ¿ßĿçTakta, 7:11 ÞĿ, 7:55 ÅÖ¿ĿçDélibáb, 8:11 
ÞĿ, 9:11 Ŀ, 9:55 Å ¿ ĿçDália, 10:11 ÞĿ, 11:11 
Ŀ, 11:55 Å ¿ßĿçJázmin, 12:11 ÞĿ, 13:11 Ŀ, 13:55 
ÅÖ¿ĿçKamilla, 14:11 ÞĿ, 14:49 »Þ, 15:11 Ŀ, 15:50 
Þ, 15:55 Å ¿ßĿçRózsa, 16:11 ÞĿ, 17:11 Ŀ, 17:45 
aÞÕß, 17:55 Å Á ĿçTulipán, 18:11 ÞĿ, 19:11 Ŀ, 
19:55 ÅÖ¿ĿçTokaj, 20:11 ÞĿ, 20:42 aÅÖçFüzér, 
21:11 Ŀ, 22:11 ÞĿ, 23:34 ÞĿ

Nyíregyháza: 4:03 ªÞĿ, 4:35 ÞĿ, 5:40 ÞĿ, 6:00 Å
¿ßĿçAvas, 6:40 ÞĿ, 7:40 ÞĿ, 8:00 ÅÖ¿Ŀç Tokaj, 
8:40 Þ, 9:40 ÞĿ, 10:00 Å Á ĿçHolló, 10:40 Þ, 11:40 
ÞĿ, 12:00 Å ¿ßĿçPáva, 12:40 Þ, 13:40 ÞĿ, 14:00 
ÅÖ¿ĿçRigó, 14:40 Þ, 15:40 ÞĿ, 16:00 ÅÖ¿ĿçKócsag, 

16:40 Þ, 17:40 ÞĿ, 18:00 Å ¿ ĿçVércse, 18:40 Þ, 
19:40 ÞĿ, 20:00 Å ¿ßçTakta, 20:40 Þ, 21:40 ÞĿ, 
23:40 ÞĿ

Püspökladány: 10:00 Å Á ĿçHolló, 12:00 Å
¿ßĿçPáva, 14:00 ÅÖ¿ĿçRigó, 16:00 ÅÖ¿ĿçKócsag, 
18:00 Å ¿ ĿçVércse, 20:00 Å ¿ßçTakta 

Sátoraljaújhely: 4:43 Ŀ, 5:43 Þ, 6:43 Ŀ, 7:11 bÅÖçFüzér, 
7:43 Þ, 8:43 Ŀ, 10:43 Ŀ, 11:43 Þ, 12:43 Ŀ, 13:43 Þ, 14:43 
Ŀ, 15:43 Þ, 16:43 Ŀ, 17:12 cÅ çZemplén, 17:43 Þ, 
18:13 'ÞÕß, 18:43 Ŀ, 19:43 Þ, 20:43 ÞĿ, 21:43 Þ, 23:23 
ÞĿ

Szolnok: 10:00 Å Á ĿçHolló, 12:00 Å ¿ßĿçPáva, 
14:00 ÅÖ¿ĿçRigó, 16:00 ÅÖ¿ĿçKócsag, 18:00 Å ¿
ĿçVércse, 20:00 Å ¿ßçTakta 
Tokaj: 4:03 ªÞĿ, 4:35 ÞĿ, 5:40 ÞĿ, 6:00 Å

¿ßĿçAvas, 6:40 ÞĿ, 7:40 ÞĿ, 8:00 ÅÖ¿ĿçTokaj, 
8:40 Þ, 9:40 ÞĿ, 10:00 Å Á ĿçHolló, 10:40 Þ, 11:40 
ÞĿ, 12:00 Å ¿ßĿçPáva, 12:40 Þ, 13:40 ÞĿ, 14:00 
ÅÖ¿ĿçRigó, 14:40 Þ, 15:40 ÞĿ, 16:00 ÅÖ¿ĿçKócsag, 
16:40 Þ, 17:40 ÞĿ, 18:00 Å ¿ ĿçVércse, 18:40 Þ, 
19:40 ÞĿ, 20:00 Å ¿ßçTakta, 20:40 Þ, 21:40 ÞĿ, 
23:40 ÞĿ

AUTóbUSZjÁRATOK INDULÁSA SZERENCS VASÚTÁLLOMÁSRóL
Abaújkér, Kassai u. 18.: M9.15, WT12.50, I14.15
Abaújszántó, piactér: WT6.05, I6.09, M9.15, X10.05, 
O11.30, X12.50, D14.00, I14.15, M14.52, M16.30
Bekecs, posta: X4.05, M4.30, M5.15, M5.35, 
M5.40, X6.00, 6.10, O6.20, M6.30, M7.20, M7.30, 
7.45, Z10.00, X10.10, X10.20, X10.50, 11.35, M12.40, 
Z12.45, M12.50, M13.25, I13.52, M14.15, X14.25, 
14.55, +15.50, X15.55, X16.20, M16.30, D17.15, 
M17.45, 18.20, Z19.45, 20.05, M22.15
Csobaj, kh.: I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50, O6.00, 
WO, 6.05, M6.35, 7.50, 10.15, 12.30, 14.35, M15.52, 
D17.15, 19.50, 22.15
Encs, (Gibárt), Dózsa Gy. u. 10.: M9.15, WT12.50, 
I14.15
Encs, aut. áll.: M9.15, WT12.50, I14.15
Gesztely, Rákóczi u. 16.: M4.30, M5.35, X6.10, 
M7.30, X10.10, M12.50, 14.55, X16.20, M17.45, 
Z19.45
Golop, sz. bolt: X6.00, WT6.05, I6.09, 7.45, M9.15, 
X10.05, O11.30, X12.50, M13.25, D14.00, I14.15, 
X14.52, +15.50, X15.55, M16.30, 17.15, M22.15
Golop, v.mh. bej. út.: M14.52
Legyesbénye, aut. vt.: M4.30, M5.35, M5.40, 6.10, 
M7.30, 7.45, Z10.00, X10.10, 11.35, Z12.45, M12.50, 
I13.52, M14.15, 14.55, +15.50, M15.55, X16.20, 
D17.15, M17.45, Z18.20, Z19.45, M20.05, M22.15
Legyesbénye, monoki elág.: X4.05, M4.30, 
M5.35, M5.40, X6.00, 6.10, M7.30, 7.45, Z10.00, 
X10.10, X10.20, 11.35, M12.40, Z12.45, M12.50, 

M13.25, I13.52, M14.15, 14.55, +15.50, X15.55, 
X16.20, D17.15, M17.45, 18.20, Z19.45, 20.05, M22.15
Mád, aut. ford.: M5.40, WM6.40, X9.15, M16.23, 
M18.15
Mád, Rákóczi u.: M5.40, WM6.40, X9.15, M16.23, 
M18.15
Megyaszó, aut. vt.: M4.30, M5.35, X6.10, M7.30, 
X10.10, 11.35, M12.50, I13.52, 14.55, X16.20, M17.45, 
Z19.45, M20.05
Mezőzombor, aut. ford.: I7.10, M16.23
Mezőzombor, Rákóczi u.: M5.40, WM6.40, I7.10, 
X9.15, M16.23, M18.15
Miskolc, aut. áll.: M4.30, M5.35, X6.10, M6.30, 
M7.30, X10.10, M12.50, 14.55, X16.20, M17.45, 
Z19.45
Monok, aut. ford.: X4.05, +6.10, X7.45, X10.20, 
M12.40, Z12.45, 14.55, M17.15, 18.20, 20.05, M22.15
Monok, Kossuth Múzeum: X4.05, X6.00, +6.10, 
7.45, X10.20, M12.40, Z12.45, M13.25, 14.55, +15.50, 
X15.55, D17.15, 18.20, 20.05, M22.15
Prügy, aut. ford.: I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50, 
O6.00, WO 6.05, M6.35, I7.06, 7.50, 10.15, X11.00, 
12.30, M14.15, 14.35, M15.52, JV15.52, 17.15, 19.50, 
22.15
Rátka, sz. ib.: WT6.05, I6.09, I6.25, X7.45, M9.15, 
X10.05, O11.30, X12.50, D14.00, I14.15, X14.52, 
M16.30, X17.15, M22.15, 
Sóstófalva, kh.: X6.10, M7.30, X10.10, 14.55, 
X16.20, Z19.45

Szerencs (Ond), iskola: WT6.05, I6.09, I6.25, 
+6.55, WM7.06, I7.17, X7.45, M9.15, X10.05, +10.30, 
O11.30, X12.50, I13.45, D14.00, I14.15, X14.52, 
+16.15, M16.30, X17.15, M22.15
Szerencs, Hidegvölgy u.: I6.25, WM6.50, M9.15, 
X10.05, I13.20, M13.52, M14.15, M14.55, M17.20
Szerencs, Malomtanya ford.: M15.52
Szerencs, posta: X4.05, M4.30, M5.15, M5.35, 
M5.40, X6.00, 6.10, O6.20, I6.25, M6.30, WM6.50, 
M7.20, M7.30, 7.45, M9.15, Z10.00, X10.05, X10.10, 
X10.20, X10.50, 11.35, M12.40, Z12.45, M12.50, 
I13.20, M13.25, M13.52, M14.15, X14.25, 14.55, 
+15.50, X15.55, X16.20, M16.30, D17.15, M17.20, 
M17.45, 18.20, Z19.45, 20.05, M22.15
Taktabáj kh.: I3.55, WM4.05, O4.45, I5.50, O6.00, 
WO6.05, M6.35, 7.50, 10.15, 12.30, 14.35, M15.52, 
D17.15, 19.50, 22.15, 
Taktaharkány, vá.: X11.00
Taktakenéz, aut. vt.: I5.50, X11.00
Taktaszada, aut. ford.: M5.15, O6.20, M7.20, 
X10.50, X14.25, M16.30, 
Taktaszada, vá.: M5.15, O6.20, M7.20, X10.50, 
X14.25, M16.30
Tállya, kh.: WT6.05, I6.09, I6.25, X7.45, M9.15, 
X10.05, O11.30, X12.50, D14.00, I14.15, X14.52, 
M16.30, X17.15, M22.15
Tiszaladány, kultúrotthon: I3.55, WM4.05, 
O4.45, I5.50, WO6.05, M6.35, 7.50, X10.15, 12.30, 
14.35, M15.52, M17.15, 19.50

Tiszatardos, kultúrház: I3.55, WM4.05, O4.45, 
I5.50, WO6.05, M6.35, 7.50, X10.15, 12.30, 14.35, 
M15.52, M17.15, 19.50
Tokaj, Idősek Otthona (ford.): I3.55, WM4.05, 
O4.45, I5.50, WO6.05, 7.50, X10.15, 12.30, 14.35, 
Tokaj, Mosolygó u. 1.: I3.55, WM4.05, O4.45, 
I5.50, WO6.05, M6.35, 7.50, X10.15, 12.30, 14.35, 
M15.52, M17.15, 19.50
Tokaj, vá.: I5.50, WO6.05
Újcsanálos, aut. vt.: O6.10, M7.30, X10.10, 14.55, 
X16.20, M17.45, Z19.45

Jelmagyarázat: 
+ = munkaszüneti napokon 
D = szabadnap kivételével naponta 
I	 =	iskolai	előadások	napján	
M = munkanapokon 
O = szabadnapokon 
WM = tanszünetben munkanapokon 
X =  munkaszüneti napok kivételével 

naponta 
Z =  szabad- és munkaszüneti napokon 
JV	 =		hetek	első	tanítási	napját 

megelőző	munkaszüneti	nap
WO =  munkaszüneti napokon, 

valamint tanszünetben 
munkanapokon 

WT =  szabadnapokon, valamint 
tanszünetben munkanapokon 

Jelmagyarázat:
ç: InterCity vonat. Személyvonat. Å:	Helyjegy	váltása	kötelező.	Þ: Csak 2. osztályú kocsikkal köz-
lekedik. Ŀ:	Rendkívüli	helyzet	alkalmával	is	közlekedő	vonat. Ö:	Kerékpár	nem	szállítható. Õ: 
Kerékpár	a	vonaton	a	megjelölt	helyen	szállítható	(korlátozott	férőhely).	 :Kerékpár	foglalása	kö-
telező.	ß:	Kerekesszékkel	történő	utazásra	alkalmas	kocsi	emelőberendezéssel.	 : Kerekesszékkel 
történő	utazásra	alkalmas	kocsi	emelőberendezés	nélkül.	¿:	Étkezőkocsi.	Á:	Büfé	/	bisztrószolgál-
tatás. »: Közlekedik: munkanap. ¼: Közlekedik: munkanap és vasárnapi közlekedési rend sze-
rint. ª: Nem közlekedik: vasárnap és ünnepnapi közlekedési rend szerint. ': Közlekedik: vasár-

napi közlekedési rend szerint. a:	Közlekedik:	XII.	22-ig	és	I.	1.	–	VI.	16-ig,	valamint	IX.	2-től	pénte-
ki közlekedési rend szerint. b:	Közlekedik:	XII.	21-ig	és	I.	1.	–	VI.	16-ig,	valamint	IX.	2-től	szomba-
ti közlekedési rend szerint. c:	Közlekedik:	XII.	21-ig	és	I.	1.	–	VI.	16-ig,	valamint	IX.	2-től	vasárna-
pi közlekedési rend szerint. {: Közlekedik: Sátoraljaújhely – Budapest-Keleti: naponta, Budapest-
Keleti	–	Keszthely:	IV.	14-ig	és	IX.	29-től	szombati	napokon,	IV.	28-tól	IX.	23-ig	naponta.	4:45 Ŀ: A 
gyors/sebesvonat	Miskolc-Tiszai	pályaudvarig	minden	állomáson	és	megállóhelyen	megáll.	9:13 Ŀ: 
A	gyors/sebesvonat	Sátoraljaújhelyig	minden	állomáson	és	megállóhelyen	megáll.

2012. január 1-jétől mind a belföldi, mind a nemzetközi járatokon tilos a dohányzás!
Bővebb információ: www.mav-start.hu illetve MÁVDIREKT: 06(40)49-49-49 (helyi tarifával 0–24 óráig hívható).
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ÚJ TÖRVÉNYEK SZÜLETTEK 2.
MagYaRoRSZág 

cíMERE, ZáSZLaJa ÉS aZ 
áLLaMi KiTÜNTETÉSEK

A törvény fenntartja a címer 
és a zászló funkciójában fenn-
álló lényegi eltérést, s ehhez il-
leszkedve állapítja meg a hasz-
nálati szabályokat és korláto-
kat: a címert inkább az állami-
sághoz kötődő, azt kifejező jel-
képként, míg a zászlót a nemze-
ti érzés kifejezésének hagyomá-
nyos jelképeként szabadabb, ke-
vesebb megkötéssel használha-
tó szimbólumként szabályozza. 
A címer az Országgyűlés elnö-
ke, a köztársasági elnök, a mi-
niszterelnök, az Alkotmánybí-
róság elnöke, a Kúria elnöke, ál-
lami szervek, közintézmények 
általi használata továbbra is a 
törvény erejénél fogva lesz biz-
tosított, illetve más költségve-
tési szervek esetén miniszte-
ri rendeletek határozzák meg 
a címerhasználat rendjét. Kü-
lön szól a törvény az Alaptör-
vény (I) cikk (4) bekezdésére fi-
gyelemmel – amely a címer és 
a zászló történelmileg kiala-
kult formák szerinti használa-
tát lehetővé teszi – a köztársasá-
gi elnök és a miniszterelnök ál-
tal használt címerről. Fenntart-
ja azonban a jogszabály, hogy 
a fent megjelölt személyi körön 
kívül – törvény eltérő rendelke-
zése hiányában – magánsze-
mély a foglalkozásának (hiva-
tásának) gyakorlása során, jogi 
személy vagy jogi személyiség 
nélküli szervezet a tevékenysé-
ge során, illetőleg a szervezete 
jelképeként vagy ennek része-
ként a címert nem használhatja.

A törvény érdemben válto-
zatlanul fenntartja a magán-
személyeknek a nemzethez va-
ló tartozás kifejezésére, illetve 
társadalmi rendezvények ese-
tén a címer és a zászló szabad 
használatát.

Szükségessé vált egyrészt e 
széttagolt rendszer egységesí-
tése, megújítása, másrészt in-
dokolt megteremteni a nem-
zet szolgálatában tett külön-
féle érdemek differenciált el-
ismerésének lehetőségét úgy, 
hogy a kitüntetési rendszer és 
az egyes kitüntetések tükröz-
zék történelmi örökségünket, 
továbbá az európai hagyomá-
nyokat, valamint egyértelmű 
legyen a szuverenitást meg-
testesítő állam állami kitünte-
tései és az egyéb állami szer-
vek és személyek által alapított 
és adományozott kitüntetések 
közötti különbség.

A törvény II. fejezete az e tör-
vény által alapított, a köztársa-
sági elnök által adományozható 
állami kitüntetésekre vonatko-
zó szabályokat, a III. fejezet az 

egyéb díjak, elismerések alapí-
tóinak és adományozóinak kö-
rét, illetve az adományozás jog-
szabályi feltételeit határozza 
meg. A törvény 1. melléklete 
az állami kitüntetésekre vonat-
kozó közös szabályokat, 2. mel-
léklete pedig az egyes állami ki-
tüntetések osztályait, a kitünte-
tések leírását, valamint a kitün-
tetésekkel kapcsolatos lényeges 
szabályokat tartalmazza.

A törvényt az Országgyűlés 
2011. december 23-án 260 igen 
szavazattal, 39 tartózkodás el-
lenében elfogadta.

Az országgyűlési 
képviselők 
VáLaSZTáSa

Hazánkban jelenleg vegyes 
választási rendszerben szerez-
hető országgyűlési mandátum, 
összesen 386. Ez egy kétfordu-
lós, kétszavazatos, töredéksza-
vazat-visszaszámláló rend-
szer, amely a legkisebb szava-
zatveszteség érdekében kombi-
nálja a többségi (egyéni) és az 
arányos (pártlistás) rendszert. 
A jelenleg hatályos választójogi 
szabályozás alapján, a határon 
túli nemzettársaink nem ren-
delkeznek a magyarországi 
országgyűlési választások so-
rán szavazati joggal, továbbá a 
Magyarországon élő nemzeti-
ségek országgyűlési képvisele-
te sem megoldott.

Az Országgyűlés 2010. má-
jus 20-ai ülésén fogadta el, 
hogy az országgyűlési képvi-
selők létszáma legfeljebb 200 fő 
lehet. Az Európai Unió 27 tag-
állama közül 24 országban, to-
vábbá – Ukrajna kivételével – 
valamennyi, Magyarország-
gal szomszédos államban biz-
tosított a határokon kívül élő 
állampolgáraik szavazati joga. 
Az Országgyűlés 2011. április 
18-i ülésén elfogadta Magyar-
ország Alaptörvényét, amely 
hosszú évek után megterem-
tette annak alkotmányos alap-
ját, hogy az eddig megoldat-
lan problémák törvényi szin-
ten rendezésre kerüljenek.

A választókerületek jelenle-
gi beosztását egy, a Németh-
kormány által alkotott minisz-
tertanácsi rendelet szabályoz-
za, amelyet alkotmányellenes-
sége miatt 2011. december 31-
ei hatállyal az Alkotmánybí-
róság 193/2010. (XII. 8.) AB ha-
tározatával megsemmisített és 
előírta, hogy a választókerü-
letek határait törvényi szinten 
kell meghatározni. A válasz-
tókerületek stabilitása érdeké-
ben sarkalatos törvény szabá-
lyozza az egyéni választókerü-
letek sorszámát, székhelyét és 
területi beosztását.

A törvény értelmében 2014-
től 199 tagja lesz az országgyű-
lésnek, közülük 106 egyéni vá-
lasztókerületi, 93 listás képvi-
selő. Országos listát pártok, 
nemzetiségi listát pedig orszá-
gos nemzetiségi önkormány-
zatok állíthatnak. A nemze-
tiségek számára kedvezmé-
nyes mandátum megszerzésé-
nek lehetőségét biztosítja, illet-
ve azon nemzetiségek számá-
ra, melyek nem szerzik meg a 
kedvezményes mandátumot, 
a nemzetiségi szószóló jogin-
tézményének megteremtésé-
vel biztosítja az Országgyűlés 
munkájában tanácskozási jog-
gal való részvételt.

2014-től magyarországi la-
kóhellyel rendelkező állam-
polgár egy egyéni jelöltre és 
egy pártlistára, magyaror-
szági lakóhellyel rendelkező 
nemzetiségi állampolgár egy 
egyéni jelöltre és egy nemzeti-
ségi listára, magyarországi la-
kóhellyel nem rendelkező ál-
lampolgár egy pártlistára sza-
vazhat.

Az új rendszerben a válasz-
tás egyfordulós lesz, az egyé-
ni választókerület mandátu-
mát a legtöbb szavazatot ka-
pó jelölt szerzi meg. A listás 
mandátumokat a pártokra le-
adott szavazatok, az egyéni vá-
lasztókerületben mandátumot 
nem szerző jelöltek szavazatai 
és a győztes jelöltnek a győze-
lemhez szükséges szavazatot 
meghaladó szavazatai alapján 
osztják majd ki a listán szerep-
lő jelölteknek szavazatarányos 
módon.

Megyénkben 2014-től 7 vá-
lasztókerület lesz, Szerencs 
városa a 42 településes Bor-
sod-Abaúj-Zemplén megyei 
6. sz. választókerülethez tar-
tozik majd, melynek székhe-
lye a kerület legnagyobb tele-
pülése, Tiszaújváros lesz. A 6. 
sz. választókerület települései: 
Alsódobsza, Aszaló, Bekecs, 
Bodrogkeresztúr, Bodrogkis-
falud, Bőcs, Csobaj, Gesztely, 
Girincs, Halmaj, Hernádkak, 
Hernádkércs, Hernádnémeti, 
Kesznyéten, Kiscsécs, Legyes-
bénye, Mád, Megyaszó, Mező-
zombor, Monok, Nagykinizs, 
Onga, Oszlár, Prügy, Sajóörös, 
Sajószöged, Sóstófalva, Szent-
istvánbaksa, Szerencs, Szik-
szó, Taktabáj, Taktaharkány, 
Taktakenéz, Taktaszada, Tar-
cal, Tiszaladány, Tiszalúc, Ti-
szapalkonya, Tiszatardos, Ti-
szaújváros, Tokaj, Újcsanálos.

A törvényt az Országgyűlés 
2011. december 23-án 256 igen 
szavazattal, 39 nem szavazat el-
lenében elfogadta.

Szemán Ákos

A képviselő-testület 
2012. ÉVi MuNKaTERVE

A testületi üléseket általá-
ban a hónap utolsó csütörtöki 
napján, reggel 9 órai kezdettel 
tartják – eltérő rendelkezés hi-
ányában – a polgármesteri hi-
vatal nagytanácskozó termé-
ben. A rendkívüli ülések idő-
pontja ettől eltérően is megál-
lapítható.

JaNuáR 26. (cSÜTÖRTÖK)
Javaslat a helyben központosí-

tott közbeszerzési eljárásokra vo-
natkozó önkormányzati rendelet 
megalkotására. A helyiségbérlet-
tel kapcsolatos helyzet áttekinté-
se, ebből adódó feladatok meg-
határozása. Előterjesztés a helyi 
kitüntetések adományozásáról 
(zárt ülés).

FEbRuáR 15. (SZERda)
Javaslat Szerencs Város Ön-

kormányzatának 2011. évi költ-
ségvetésének módosítására. Ja-
vaslat Szerencs Város Önkor-
mányzata 2012. évi költségveté-
sének elfogadására. A Szerencsi 
Általános Művelődési Központ 
2011. évi beszámolójának és a 
2012. évi munkatervének jóváha-
gyása. Közművelődési érdekelt-
ségnövelő támogatás igénylése. 
Tájékoztató a 2012. január 1-jétől 
hatályos világörökségi törvény-
ből fakadó lehetőségekről és fel-
adatokról. Az üvegzseb törvény 
végrehajtása tárgyában 2,5 mil-
lió forintos értékhatár megha-
tározása, valamint a szerződé-
sek nyilvánosságra hozatala vo-
natkozásában javaslat helyi ren-
delet megalkotására. Javaslat a 
Szerencsi Városgazda Nonpro-
fit Kft. 2012. évi üzleti tervének 
elfogadására. Javaslat a Szeren-
csi Városüzemeltető Nonprofit 
Kft. 2012. évi üzleti tervének el-
fogadására.

MáRciuS 29. (cSÜTÖRTÖK)
Beszámoló Szerencs város 

közbiztonsági helyzetéről, a 
közbiztonság érdekében tett in-
tézkedésekről. A járóbeteg-szak-
ellátás állami feladattá válására 
tekintettel a gyermekjóléti szol-
gálat és minden olyan tevékeny-
ség, – amely jelenleg a járóbeteg-
szakellátás szervezetéhez kötöt-
ten működik – áttekintése, az át-
szervezés elhatározása. A nem 
alapfeladatokhoz kötődő vesz-
teséges tevékenységek áttekin-
tése. Előterjesztés az iskolai és 
óvodai beiratkozás időpontjai-
nak meghatározásáról. Előter-
jesztés a 2012/2013-as tanévben 
indítandó óvodai és kollégiumi 
csoportok számáról, az óvodai 
körzethatárok megállapításáról, 

valamint az alapfokú művészet-
oktatás szervezéséről. A Környe-
zetvédelmi Program, valamint a 
Hulladékgazdálkodási Terv fe-
lülvizsgálata. Jelentés a lejárt ha-
táridejű határozatok végrehajtá-
sáról.

ápRiLiS 20. (pÉNTEK)
Városnap – ünnepi testületi 

ülés a Rákóczi-vár színházter-
mében. Kitüntetések átadása.

ápRiLiS 26. 
(cSÜTÖRTÖK)

Javaslat Szerencs város 2011. 
évi zárszámadásának elfogadá-
sára. A 2011. évi egyszerűsített 
beszámoló elfogadása. Előter-
jesztés Szerencs Város Önkor-
mányzatának 6/2005. (II. 29.) 
rendelete „A kiváló főiskolai és 
egyetemi hallgatók támogatá-
sára” felülvizsgálatáról. Az el-
ső lakáshoz jutók támogatására 
pályázat kiírása. Javaslat a Sze-
rencsi Városüzemeltető Non-
profit Kft. 2011. évi beszámoló-
jának és mérlegének elfogadá-
sára. Javaslat a Szerencsi Város-
gazda Nonprofit Kft. 2011. évi 
beszámolójának és mérlegének 
elfogadására.

MáJuS 31. (cSÜTÖRTÖK)
Az önkormányzat gyermekjó-

léti és gyermekvédelmi feladatai 
ellátásának átfogó értékelése. A 
Szerencsi Kulturális Szolgáltató 
Bt. – képviseli: Sárkány László – 
által követelt 17 millió forint el-
maradt haszon, a Bajcsy-Zs. ut-
cai felújítás kifizetetlen számlájá-
nak, továbbá más felújítások ön-
részével kapcsolatos kötelezett-
ségek áttekintése, forrás biztosí-
tása vagyonértékesítés vagy más 
módszer meghatározásával. Az 
első lakáshoz jutók támogatására 
beérkezett pályázatok elbírálása 
(zárt ülés). Előterjesztés az alap- 
és középfokú közoktatási intéz-
mények igazgatói pályázatainak 
elbírálásáról (zárt ülés).

JÚNiuS 28. (cSÜTÖRTÖK)
Beszámoló a nevelési-okta-

tási intézmények, valamint a 
közművelődési intézmények 
átalakítása egy évének tapasz-
talatairól (a beszámoló részét 
képezi a 2011/2012-es tanév ta-
pasztalatairól szóló tájékozta-
tó). Tájékoztató a Szerencsi Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. 
tevékenységéről. Jelentés a le-
járt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról.

Június 28. (csütörtök) délután, a 
négy település megállapodása 
szerinti időpontban Bekecs, Le-
gyesbénye, Mezőzombor, Sze-
rencs települések képviselő-tes-
tületeinek együttes ülése Mező-
zomboron.

Szerencs és környéke tűzvé-
delmi helyzete. Beszámoló a tűz-

oltóság illetékességi területéhez 
tartozó településeken végzett 
munkájáról. Tájékoztató a Pol-
gári Védelmi Iroda munkájáról. 
Tájékoztató a Szerencsi Többcé-
lú Kistérségi Társulás I. féléves 
munkájáról. Tájékoztató a négy 
települést érintő aktuális felada-
tokról.

auguSZTuS 30. 
(cSÜTÖRTÖK)

Előterjesztés a 2012. évi költ-
ségvetés módosítására. Tájékoz-
tató a 2012. évi költségvetés I. 
féléves teljesítéséről. Maximális 
osztály- és csoportlétszám túllé-
pésére engedély kérése.

SZEpTEMbER 27. 
(cSÜTÖRTÖK)

Tájékoztató a 2012/2013-as 
tanév beindításának tapaszta-
latairól. Önkormányzati perek 
és peren kívüli eljárások tapasz-
talatainak értékelése, következ-
mények levonása. Jelentés a le-
járt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról.

oKTóbER 25. 
(cSÜTÖRTÖK)

A szerencsi kisebbségi önkor-
mányzatok elmúlt két éves mű-
ködése, Szerencs Város Önkor-
mányzata és a helyi kisebbsé-
gi önkormányzatok együttmű-
ködésének tapasztalatairól szó-
ló tájékoztató. Beszámoló a vá-
rosfejlesztési programok aktuá-
lis helyzetéről. Beszámoló a Sze-
rencsi Városüzemeltető Nonpro-
fit Kft. 2012. évi I–III. negyedéves 
eredményeiről. A felsőoktatás-
ban résztvevő kiváló hallgatók 
jegyzettámogatási kérelmének 
elbírálása (zárt ülés).

NoVEMbER 29. 
(cSÜTÖRTÖK)

Javaslat Szerencs Város Ön-
kormányzatának 2013. évi költ-
ségvetési és adókoncepciójára. 
Tájékoztató a 2012. évi költség-
vetés I–III. negyedévi teljesítésé-
ről. A Bursa Hungarica felsőokta-
tási önkormányzati ösztöndíjpá-
lyázat elbírálása (zárt ülés).

dEcEMbER 20. 
(cSÜTÖRTÖK)

Előterjesztés a 2012. évi költ-
ségvetés módosítására. Tájékoz-
tató a Szerencsi Többcélú Kistér-
ségi Társulás II. féléves munká-
járól. Tájékoztató a Szerencsi If-
júsági Információs Pont tevé-
kenységéről. Javaslat a képvise-
lő-testület 2013. évi munkater-
vére. Tájékoztató Szerencs vá-
ros jegyzőjének 2012. évi telje-
sítményértékeléséről. Előterjesz-
tés a 2013. évi teljesítményköve-
telmények alapját képező célok 
meghatározására. Jelentés a le-
járt határidejű határozatok vég-
rehajtásáról.

történeti táj lesz tokAj-HegyAljA
A világörökség körébe tartozó Tokaj-

Hegyalja történelmi borvidéket történe-
ti tájjá nyilvánítja a nemzeti fejlesztési 
miniszter rendelettervezete, amely a kor-
mány honlapján jelent meg – tájékoztat 
az MTI.

Az UNESCO Világörökség Bizottsága 
2002 júniusában Budapesten tartott ülésén 
kultúrtájként felvette a Tokaj-Hegyalja tör-
ténelmi borvidék területét a világöröksé-
gi jegyzékbe. A kulturális örökségvédelmi 
törvény szerint történeti tájként kell mű-
emléki védelemben részesíteni az ember 
és a természet együttes munkájának ered-

ményeként létrejött olyan kulturális (törté-
neti, műemléki, művészeti, tudományos, 
műszaki stb.) szempontból jelentős, rész-
legesen beépített területet, amely jellegze-
tessége, egységessége révén topográfiailag 
körülhatárolható egységet alkot. A jogsza-

bálytervezet a világörökségi jegyzékbe fel-
vett Tokaj-Hegyalja történelmi borvidék 
kultúrtáj teljes területének történeti tájjá 
nyilvánításáról rendelkezik. A történeti táj 
területét Abaújszántó, Bekecs, Bodrogke-
resztúr, Bodrogkisfalud, Bodrogolaszi, Er-
dőbénye, Erdőhorváti, Golop, Hercegkút, 
Legyesbénye, Makkoshotyka, Mád, Mező-
zombor, Monok, Olaszliszka, Rátka, Sára-
zsadány, Sárospatak, Sátoraljaújhely, Szegi, 
Szegilong, Szerencs, Tarcal, Tállya, Tokaj, 
Tolcsva, Vámosújfalu települések alkotják. 
Az ezeken lévő védendő építészeti, vala-
mint egyéb környezeti, természeti értéke-
ket a rendelettervezet melléklete sorolja fel.

A világörökségi terület.
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üzemanyagtöltô 
állomás

KínálatunK: 

v E95 benzin akció szombatonként –5 Ft/l
v Gázolaj (E95 benzin, gázolaj, LPG) v Autógáz v Kenôolajok
v Bankkártyás fizetés v Elektronikus MOBILegyenleg-feltöltés

Cím: 3903 Bekecs, Honvéd út 228.  
(Bekecs  

és a 37-es közötti út mentén)
Nyitva tartás: naponta 5–21 óráig

Pavilon Édességbolt
Szerencs, Rákóczi út 126. 

Tel.: 47/567-609

Nescafe 3 in 1  
175 g 399 Ft  

(2280 Ft/kg)

Az akció a készlet erejéig érvényes!

Szôlô- éS gyümölcStermelôk 
figyelmébe! 

Szántóföldi növényekhez 
növényvédô szer vásárolható! 

mezÕgAzDASÁgi SzAkbOlt 
Szerencs, Kisvásártér 1. 

(a piac mellett) 
Tel./fax: 47/363-713, 

70/313-3767

VÁrjuk keDVeS VÁSÁrlóinkAt!

Szivárvány-Ép Kft. 
Szerencs, Huszárvár u. 26.

Tel.: 20/9309-674, 47/361-104.

Zsalukõ közvetlenül 
a gyártótól a legolcsóbban!

l Betongyártás, mixeres kiszállítás, 
tehergépkocsis kiszállítás, 

bedolgozás igény szerint betonpumpával
l ADK autódaru-bérbeadás

l Minõsített keverõbõl minõsített beton

Zsalukõ 20-as  238 Ft/db
Zsalukõ 25-ös  250 Ft/db
Zsalukõ 30-as  288 Ft/db
Zsalukõ 40-es  363 Ft/db
Béléstest EB 60/19  250 Ft/db

Szállítás darus vagy platós 
tehergépkocsival.

ELADÁSI AJÁNLATOK
SzErENcS

SzABADSÁG UTcA 6/A.: belvároshoz köze-
li, csendes kertvárosi részben, mellékutcára néző,  
350 m² (97 négyszögöl) telken, hőszigetelt vakolattal, cse-
réppel, műanyag nyílászárókkal, a zempléni hegyek pano-
rámájával, praktikus elosztású, földszintjén nappali, kony-
ha, kamra, szélfogó, wc, teraszról nyíló kazánház (9,6 m²) 
garázs (14 m²), tetőterében 3 hálószoba, fürdőszoba, gard-
rób, közlekedő helyiséges, mintegy 90 m² hasznos alapterüle-
tű, összkomfortos (gáz-központi fűtésű), jó benapozottságú 
sorházi lakás. A lakás szükség esetén tetőterében két he-
lyiséggel (22 m²) tovább bővíthető. A ház teljes szélességé-
ben befejezendő hátsó, kertkapcsolatos terasz. Dupla bejá-
rati ajtó, szőnyegpadló, fürdőkád, meleg víz gáz-vízmelegí-
tőről és villanybojlerről is, fenyőlambéria plafonon és oldal-
falakon, cserépkályhához megfelelő kémény, rejtett fűtés a 
nappaliban, kertben gyümölcsfák. Megfelelőség esetén sze-
rencsi, bekecsi kisebb kertes vagy társasházi ingatlant beszá-
mítanak. Irányára: 17 500 000 Ft. Tel.: 20/36-133-65 
vagy 20/26-90-430.

cSALOGÁNY KÖz 3.: a belvároshoz közeli, csendes 
utcában 800 m2 (222 négyszögöl) teljesen bekerített tel-
ken, összkomfortos komfortfokozatú, 2003. évben bőví-
tett, hangulatos megjelenésű, mintegy 74 m2 hasznos 
alapterületű, amerikai konyhás nappali, 3 szoba, fürdő-
szoba, előszoba, közlekedő helyiséges, fedett teraszos, il-
letőleg nyitott hátsó teraszos  családi ház. A 2 helyisé-
ges melléképület felújítandó. A szobákban parketta, re-
dőnyök, fürdőkádas fürdőszoba. Igényes kertkultúra: 6 
méter átmérőjű kerti tó növényzettel, szőlőlugas, udva-

ri-kerti világítás, ásott kút, szalonnasütő, gyümölcsfák, 
szőlő, dísznövények. Azonnal beköltözhető. Irányár:  
5 900 000 Ft. Tel.: 70/618-10-54. 

rÁKÓczI U. 128/6. ÉPÜLET 1. EMELET 1. AJTÓ: ős-
parkos környezetben, aszfaltozott új belső úttal, nyolcla-
kásos társasházban, nappali, hálószoba, étkezős konyha, 
fürdőszoba, wc, közlekedő, lépcsőházi előtérből 10 m²-es 
kamra helyiséges, mintegy 90 m² hasznos alapterületű, 
2008. évben teljes körűen felújított, összkomfortos (egye-
di gázfűtésű), rendkívül jó benapozottságú társasházi la-
kás. Igényes, exkluzív belső kialakítás, hangulatos kivite-
lezés, redőnyök, szalagfüggönyök, fatárolós cserépkály-
ha, álmennyezet, laminált padló, fürdőszobában sarok-
kád, vezetékes telefon. Egyes helyiségekben a nagy bel-
magasság gipszkartonnal normál magasságra csökkent-
ve, de a szobák galériázhatók. Az ingatlanhoz a ház mögött  
9 m²-es fatároló, 10 m²-es pincerekesz és önálló padlástér 
tartozik. Művelhető kertrész is biztosított. Működő társashá-
zi közösség. A társasház a közös részeket rendbe hozta (tető-
tisztítás, stabloncsere, festés, a lépcsőházban ablakcsere). A 
társasház bekerített, pihenőkerttel, udvarral rendelkezik. Az 
állomás közelségére tekintettel jó közlekedési, tömegközle-
kedési lehetőség. Megfelelőség esetén kistokaji, szirmai, mar-
tin-kertvárosi (Miskolc) kertes ingatlant beszámítanak. Irány-
ár: 8 900 000 Ft. Tel.: 20/966-97-48. 

Érdeklődni:  Gálné dr. Ugrai Edit ügyvéd  
3900 Szerencs, Árpád u. 11.

Tel./fax: 47/561-555,  
mobil: 20/529-28-27,  

e-mail: drgalne.drugrai@gmail.com

Új 2012-es nyári programok  
szerencsi indulással 

párizs – Versailles – disneyland: 2012. 06. 29.–07. 04.: 64 900 Ft/fô
róma – Firenze: 2012. 08. 15–20.: 65 900 Ft/fô

sarti – görögország gyöngyszeme
2012. 06. 25–07. 04.: 
2 ágyas, egylégterû szobában: 56 600 Ft/fô
3 ágyas, egylégterû szobában: 46 100 Ft/fô
4 ágyas, egylégterû szobában: 40 900 Ft/fô
2012. 07. 23-08. 01.: 
2 ágyas, egylégterû szobában: 59 200 Ft/fô
3 ágyas, egylégterû szobában: 54 500 Ft/fô
4 ágyas, egylégterû szobában: 47 200 Ft/fô

jelentkezés sartira 2012. február 15-ig.
Megjelentek a 2012-es nyári katalógusok,  
óriási elôfoglalási kedvezményekkel. 

Információ és jelentkezés:
zemplén Tourist utazási iroda szerencs, rákóczi út 67.

Tel.: 47/361-151, fax: 47/362-952, www.zemplentourist.hu 
e-mail: nagykoz@t-online.hu, zemplen.tourist@t-online.hu,  

engedélyszám: r-1787/1998

Irodánk már a Facebook-on is megtalálható:  
http://www.facebook.com/#!/zemplen.tourist

OEP által támOgatOtt,  
18 évEs kOr alatti,  

csOPOrtOs  
gyógyúszás-Oktatás 

a Városi Tanuszodában (Szerencs, Ondi u. 1.)  
és a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban 

(Szerencs, Rákóczi u. 94.).
érdeklődni és jelentkezni lehet  

az intézmények recepcióján.

tel.: 47/560-254; 47/560-250
szerencsi városüzemeltető Nonprofit kft.

3900 szerencs, Eperjes út 9. kiaDó szOBák a NéPHázBaN
A Népház 4 szobával, kétágyas elhelyezéssel várja vendégeit a 
hét minden napján. A város szívében található, könnyen meg-
közelíthető, kiváló kiindulópont a város nevezetességeinek fel-
keresésére. A szobák WC-vel, zuhanyozóval felszereltek, vala-

mint wi-fi használatra is van lehetőség. A szobákhoz közös tea-
konyha tartozik alapfelszereltséggel. 

1 szoba 1 főnek 2780 Ft/éj
1 szoba 2 főnek 4560 Ft/éj

(Az árak tartalmazzák az áfát és az idegenforgalmi adót.)

A Népház helyet biztosít konferenciák, oktatások megtartására, 
valamint galériák, kiállítások helyszíneként is bérelhető.

Elérhetőség, időpont-egyeztetés munkanapokon 7.30–15.30 óráig a 
20/272-3292 és a 20/979-7958-as telefonszámokon.

SZERENCSI 
VASUDVAR 

l Kályhák, kandallók,  
kályhacsövek, hődobok 

l Idomacélok széles választékban 
l Zárak, vasalatok, szögek 
l Elektromos kisgépek,  
szerszámok, csavarok 

l Flexkorongok, elektródák, 
kötöződrótok 

l Alu, horganyzott,  
normál és mini csatornák 
l Gipszkarton, OSB-3 lapok,  

szigetelőanyagok 
l Műanyag hullámlemezek,  

kertészeti és tófóliák 
l Álmennyezetek, stukkók, rozetták 

l Tapéták, tapétaszegők 
l Biofabrikett 

 
Szerencs, Bekecsi u. 2.  

(a DIEGO Áruház udvarában) 
www.szerencsivasudvar.hu 

Tel.: 30/336-1290. 
Nyitva tartás:  

hétfő–péntek: 8–16.30 óráig, 
szombat: 8–12 óráig. 

Csiki kft.  
fÛRÉsZÁRUtELEP – ÉPÍtÔANYAG-kEREskEDÉs

Legyesbénye, Alkotmány u. 26. (a Csebi trans mellett)

tûzifa: 1890 ft/q-tól
cement: 2490 ft/q

fûrészáru: 59 990 ft/m3-tôl
lambéria: 1550 ft/m2-tôl
sóder (0,24): 2890 ft/m3

homok (0,4): 3390 ft/m3

lengyel zsákos barnaszén (35 kg): 1700 ft/zsák
Áraink az áfát tartalmazzák.
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A NAV HÍREI
MINIMálbéR 

VAgy gARANtált 
béRMINIMuM?

A főfoglalkozású egyéni és 
társas vállalkozók esetében a 
járulék és a szociális hozzájá-
rulási adófizetési kötelezettség 
minimuma attól függ, hogy az 
egyéni vállalkozó személyesen 
végzett főtevékenysége, vagy a 
társas vállalkozó főtevékeny-
sége legalább középfokú isko-
lai végzettséget vagy középfo-
kú szakképzettséget igényel-e 
vagy sem. 

Amennyiben a főtevékeny-
ség középfokú iskolai végzett-
séget vagy középfokú szak-
képzettséget igényel, a járu-
lék- és az adóalap meghatá-

rozásának kiinduló pontja 
a 2012. évre vonatkozóan a  
108 000 forint garantált bér-
minimum. Amennyiben a 
személyesen végzett főtevé-
kenység folytatásához a fent 
hivatkozott képzettség nem 
szükséges, akkor a 93 000 fo-
rint minimálbért kell figye-
lembe venni.

A középfokú végzettséget 
igénylő foglalkozások meg-
határozását az adó- és társa-
dalombiztosítási jogszabályok 
nem tartalmazzák. A tevékeny-
ségek besorolásához a www.
nav.gov.hu honlapon megje-
lent „Középfokú végzettséget 
vagy középfokú szakképzett-
séget igénylő tevékenységek 
meghatározása” című tájé-
koztatóban közölt adatbázisok 
nyújtanak segítséget.

A sAját jogú 
NyugdÍjAkRól 

2012. január 1-jétől már nem 
tekinthetők saját jogú nyug-
díjasnak azok, akik 2011. de-
cember 31. napjáig korenged-
ményes nyugdíjban, előnyug-
díjban, bányásznyugdíjban, 
szolgálati nyugdíjban része-
sültek, de nyugdíjuk 2012. ja-
nuár 1-jével átminősült korha-
tár előtti ellátássá, szolgálati já-
randósággá, mivel az öregségi 
nyugdíjkorhatárt még nem ér-
ték el. A változás érinti azokat 
a rokkantsági nyugdíjban, bal-
eseti rokkantsági nyugdíjban 
részesülőket is, akik egészsé-
gi állapotuk miatt rehabilitáci-
ós, illetve rokkantsági ellátás-
ra szerezhetnek jogosultságot. 
Azokra a magánszemélyekre, 
akik jelenleg is öregségi nyug-
díjban részesülnek, a módosí-
tás nem vonatkozik.

Ha az egyéni vállalkozó, 
vagy társas vállalkozó 2012. ja-
nuár 1. napjától már nem mi-
nősül saját jogú nyugdíjasnak 
és más helyen foglalkoztatási 
jogviszonyban nem áll, a járu-
lékfizetési, valamint a – 2012. 
január 1-jétől bevezetett – szo-
ciális hozzájárulási adókötele-
zettségét a főfoglalkozású vál-
lalkozókra irányadó szabályok 
szerint kell teljesítenie. A vál-
tozás érintheti azon ősterme-
lőket is, akik 2012. évtől már 
szintén nem tekinthetők saját 
jogú nyugdíjasnak.

A járulékfizetéssel, valamint 
a szociális hozzájárulási adó-
kötelezettséggel kapcsolatban 
bővebben tájékozódhat tele-
fonon a NAV Általános Tájé-
koztató Contact Centerén (06-
40/42-42-42) keresztül, vala-
mint a www.nav.gov.hu hon-
lapon.

A béREN kÍVülI 
juttatásokat érintő 

2012-Es Változások
2012. január 1-jétől módosult 

a béren kívüli juttatásokra vo-
natkozó szabályozás. A mun-
káltató által nyújtott ingyenes, 
vagy kedvezményes internet-
használat már nem minősül bé-
ren kívüli juttatásnak, de új ele-
mek is belekerültek a kedvez-
ményesen adózó körbe, példá-
ul: munkahelyi (üzemi) étkez-
tetés havi 12 500 forintig; Erzsé-
bet-utalvány (fogyasztásra kész 
ételre) havi 5000 forintig; Szé-
chenyi Pihenő Kártya (SZÉP 
kártya); szálláshely-alszámla, 
legfeljebb 225 ezer forintig; 
vendéglátás-alszámla, legfel-
jebb 150 ezer forintig (mun-
kahelyi étkezés is); szabadidő-
alszámla, legfeljebb 75 ezer fo-
rintig.

2012. január 1-jétől egyes jut-
tatások értékhatárai a minimál-
bér összegének változása miatt 
megemelkedtek.

Az új rendelkezések szerint, 
évi 500 ezer forint keretössze-
gig lehet a béren kívüli jutta-
tások után kedvezményesen 
adózni. Ez azt jelenti, hogy a 
juttatások értékének 1,19-sze-
rese után 16 százalék szemé-
lyi jövedelemadó és 10 száza-
lék egészségügyi hozzájáru-
lás-fizetési kötelezettség terhe-
li a kifizetőt. Ha a juttatás éves 
összege – több kifizető esetén 
együttesen – az 500 ezer fo-
rintot meghaladja, az érték-
határ feletti rész „egyes meg-
határozott juttatásnak” minő-
sül, mely után már 27 száza-
lék mértékű az egészségügyi 
hozzájárulás fizetési kötele-
zettség.

A béren kívüli juttatásokat 
érintő változásokról bővebben 
tájékozódhat telefonon a NAV 
Általános Tájékoztató Contact 
Centerén (06-40/42-42-42) ke-
resztül, valamint a www.nav.
gov.hu honlapon.
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Ványai 
Temetkezés 
Szerencs, Bekecsi út 1. 

0 -24 
órá i g. 

Telefon: 47/361-906, 
20/966-4464.

kedvezménnyel jelentetjük meg a lakossági apróhirdetést, ha ezt a 
szelvényt 2012. február 3-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

február 10., február 24.

INGATLAN
 y Szerencs, Rákóczi út 131. szám alatti kétszobás, má-

sodik emeleti társasházi lakás 4,5 M forintért eladó. Érd.: 
20/5411-213. (2-3)

 y Sürgősen eladó Szerencsen 54 m2-es társasházi la-
kás. Zárt udvar, gázkonvektoros fűtés, 2 szoba, konyha, 
fürdőszoba, 2 fáskamra. Felújításra szorul. Irányár: 3,5 M 
Ft. Érd.: 20/488-5320, 70/363-1658. (2-3)

 y Szerencsen családi ház eladó. Érd.: 20/428-0534. (2-3)

 y Szerencs, Szabadság út 13/5. szám alatti családi ház 
(sorház) eladó. Érd.: 30/368-1534, 47/950-567 az es-
ti órákban. (2-3)

 y Szerencs főutcáján kis kertes családi ház (konyha, 
WC, zuhanyozó, nappali, szoba) eladó. (Víz, villany és 
gáz bevezetve.) Kertben kis fáskamra található. Irányár: 
4 500 000 Ft. Érd.: Kiss Istvánné, tel.: 20/537-7276. (2-3)

 y Szerencs központjában, boltokhoz, iskolá-
hoz közel, a Csalogány közben 2,5 szobás, új für-
dőszobás, cirkófűtéses, amerikai konyhás ház,  
800 m2 telken eladó. Irányár: 5,9 M Ft. Érd.: 70/618-
1054. (2-3-4)

 y Szerencsen szintes családi ház, új nyílászá-
rókkal, térkövezett udvarral, nagy garázzsal, 
gáz és vegyes tüzelésű fűtéssel, kis kerttel eladó. 
Irányár: 15 M Ft. Érd.: Szabó Lajos, Szerencs, Bé-
nyei út 4/A., tel.: 20/465-9063. (2-3) 

Belépők az uszodába és a wellnessházba 
Fürdő és wellnessház

Belépők: felnőtt belépő hétfő–csütörtök 10–18 óráig: 1500 Ft, 18–21 óráig: 1300 Ft,  
péntek 10–15 óráig: 1500 Ft, 15–22 óráig: 1700 Ft; szombat 10–22 óráig: 1700 Ft,  

vasárnap 10–19 óráig: 1 700 Ft, 19–22 óráig 1 300 Ft. 60 éven felüli és nappali tagozatos  
diák belépő hétfő–csütörtök 10–18 óráig: 1000 Ft,18–21 óráig: 700 Ft,  

péntek 10–15 óráig: 1000 Ft, 15–22 óráig: 1200 Ft; szombat 10–22 óráig: 1200 Ft,  
vasárnap 10–19 óráig: 1200 Ft, 19–22 óráig: 700 Ft. 

Gyermek belépő hétfő–csütörtök 10–18 óráig: 500 Ft,18–21 óráig: 500 Ft,  
péntek 10–15 óráig: 500 Ft, 15–22 óráig: 500 Ft; szombat 10–22 óráig: 500 Ft,  

vasárnap 10–19 óráig: 500 Ft, 19–22 óráig: 500 Ft.
Igénybevétel 19–21 óráig (2 óra): 900 Ft**, 20–21 óráig (1 óra): 500 Ft**,  

*17–21 óráig (2 óra) 900 Ft**, *19–21 óráig (2 óra) 500 Ft**. 
Bérletek: 10 órás bérlet: 4000 Ft**, 20 órás bérlet 7000 Ft**, 40 órás bérlet 12 000 Ft**,  

80 órás bérlet 19 000 Ft**, éves bérlet 50 000 Ft. 10 alk. felnőtt bérlet 14 000 Ft,  
10 alk. 60 éven felüli és nappali tagozatos diákbérlet 9000 Ft, 5 alk. felnőtt bérlet 7000 Ft,  

5 alk. 60 éven felüli és nappali tagozatos diák bérlet 4500 Ft.
Egyéb szolgáltatások: szolárium (4 perc) 320 Ft; sókamra (max. 1 óra), fitneszterem és eü. 

úszás: hétfő–péntek 10–13 óra (1 óra) 500 Ft; tornaterem bérbe vétele (1 óra) 2000 Ft; 
fallabdapálya (1 óra) 1500 Ft; 1 pár ütő + labda 400 Ft; OEP által támogatott gyógyúszás  
300 Ft, ajándékutalvány felnőtt: 1700 Ft, Ajándékutalvány diák és 60 év feletti: 1200 Ft,  

kulcsletéti díj: 500 Ft/kulcs. 
Hétfői, keddi és csütörtöki napokon 15 órától üzemel a szauna és a gőzkabin,  

ezeken a napokon 20% engedményt adunk a jegy árából! 
Az A, B, C jelű Szerencs Kártya felmutatójának 25% kedvezményt adunk az alap jegyárakból.  

Az engedmény más kedvezményekkel össze nem vonható! 
* Kedvezmények (hétfő–csütörtök): nyugdíjas, Szerencs város önkormányzata által  

fenntartott intézmények dolgozói. **hétfő–csütörtök. A fenti jegyárak az áfát tartalmazzák. 

Városi tanuszoda 
Belépő: felnőtt: 800 Ft; gyermek, diák, 60 éven felüli 500 Ft; babaúszás 1400 Ft; OEP által 
igénybevett gyógyúszás 300 Ft; kísérőjegy 200 Ft. Bérlet: felnőtt: 7000 Ft; gyermek, diák,  

60 éven felüli 4000 Ft; családi 13 000 Ft. Egyéb: sapka 100 Ft; pályabérlet (szerződés alapján) 
belépővel 1000 Ft; pályabérlet (szerződés alapján) belépő nélkül 4000 Ft. 

Minden belépő hétfő és szombat 17–19 óráig, valamint kedd és csütörtök 19–21 óráig 400 Ft. 
A fenti árak az áfát tartalmazzák. 

A bérletek névre szólóak, személyes okmányokkal együtt érvényesek!

Szerencs, Lipták u. 1/A

A Designer Team Kft. 2012. január 1-jétől megkezdte az 
ipari gázok forgalmazását. Termékeink között megtalál-
hatóak mindazok a palackozott gázok, amelyek kielégítik 
mind ipari, mind lakossági vásárlóink igényeit. 

A teljesség igénye nélkül a következő gázok találhatóak termék-
palettánkon:

l Oxigén l Acetilén l Nitrogén 3.5, 4.6 l Argon 4.5, 4.6
l Szén-dioxid l Hélium 

l Élelmiszeripari gázok (nitrogén, oxigén, stb.)
l Kén-dioxid (borászati) l Stargon

l Szintetikus levegő

További kérdéseikre kollégáink állnak rendelkezésükre!
Tel.: 06-47/361-030,  20/575-2753

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7–15.30 óráig. 

szerencsi autó KFt. 

MŰSZAKI  
VIZSGÁZTATÁS

Szerencs, Gyár út 11. 
(a 37-es út és a benzinkutak mellett) 

Vizsgáztatás: hétfő–péntek: 8.30–16 óráig. 

telefon: 30/9982-077,  
47/563-200, 563-201, 563-202. 

Autószerviz, minden típusú gépkocsi  
javítása, biztosítási kárrendezés. 

Minden típusú
l személygépkocsi,

l 3,5 t alatti tehergépkocsi,
l személygépkocsi-utánfutó,
l mezőgazdasági vontatók  

és pótkocsik.

ÚszótanFolYaM
kezdőknek és haladóknak

a Szerencsi Városi Tanuszoda szervezésében.

10 alkalom 9000 Ft/fő,  
amely tartalmazza a belépőjegy és az oktatás díját is.

Úszásoktató: Szabó Miklós.
Jelentkezni lehet az uszoda recepcióján,  

illetve a 06-47/560-254-es telefonszámon.

Az oktatás időpontjai:
hétfő: 16–16.45 (kezdő), 17–17.45 (haladó).
szerda: 16–16.45 (kezdő), 17–17.45 (haladó)

 y Szerencsen a Jókai utcában 74 m2-es, összkomfor-
tos ház eladó. Vállalkozásra, vagy irodának is alkalmas. 
Kisebb csere is érdekel. Irányár: 8,5 M Ft. Érd.: 70/704-
6393. (2-3)

 y Szerencs, Dózsa Gy. út 9. szám alatti 3 szoba, össz-
komfortos, gázfűtéses családi ház az  eladó, az udvaron 
fúrt kút található. Érd.: 47/362-788. (2-3)

 y Szerencs, Kossuth utcai társasházban kétszobás, 
teljes körűen felújított lakás műanyag nyílászárókkal, 
egyedi fűtéssel eladó. Érd.: 70/421-6394. (2-3)

 y Szerencsen a Tesco közelében emeletes családi ház 
eladó. Vállalkozásra, több generáció részére is alkalmas. 
Érd.: 47/363-282, 70/655-7576, 20/491-4918. (2-3)

 y Szerencs belvárosában rendben tartott, két lakré-
szes, kétgarázsos családi házat cserélnénk 1-2 kisebb 
ingatlanra értékegyeztetéssel, illetve eladnánk. Sür-
gős! Érd.: 20/4464-662. (2)

VEGYES
 y Asztalosmunkát vállalok. Tel.: 20/428-0534. (2-3)



2012.  január  27.

Jó emberi kapcsolat

szabadidő14

Vízszintes:
1. Kornis Mihály idézetének első ré-

sze. 12. Házi szárnyas. 13. Rés. 14. Nem 
zár! 15. Nemzeti parkjáról is híres tele-
pülésünk. 17. Dugó hangzói! 18. Nukle-
áris medicina. 19. Feltéve. 20. A patás ál-
lat. 21. Úszni lehet benne. 24. A te lakáso-
don. 25. Üres sír! 26. Tojást adó állat. 28. 
Női név. 29. Ezen felül. 30. … poetica. 31. 
Kést élez. 32. Rozsszem! 33. Ingyen neki-
ad. 37. Van..!, Eötvös Gábor szállóigéje. 39. 
a ’90-es évek tévésorozatának alakja. 40. 
Üres láz! 41. Keresztül. 42. Rag, a -ről pár-
ja. 44. Nagymamám anyukája. 47. Parti. 
49. Rangjelző. 51. Ital. 52. A végén nyal! 53. 
Hangképzés része, névelővel. 55. Távol-
ba. 56. Jég teheti. 58. Kiütés jele. 59. Ker-
ti munkát végeztet. 61. Írás újságban. 63. 
Tenger körül van. 

Függőleges:
2. Női név. 3. Halkan mond. 4. Etilén-

diamin-tetraecetsav, röviden. 5. Nem 
mozduló. 6. Az elején nyer! 7. Rábeszél. 
8. Kén, kálium. 9. Hagy. 10. Kettős más-
salhangzó. 11. Női név. 15. Az idézet má-
sodik, befejező része. 16. Kevert les! 17. 
Kevert dada! 22. A másik csapat a pályán. 
23. Szalonna jelzője lehet. 24. Keleti har-
cos. 27. Párosan nyer! 28. Idegen női név. 
29. Több mint szükséges. 31. Halvány. 32. 
Női név. 34. Parancsol. 35. Pap igéje. 36. 
Ahhoz hasonló. 38. Fölötte szökken. 43. 
Los Angeles. 45. Debreceni múzeum. 46. 
Fejét tartó testrésze. 48. Folyadék. 50. Riga 

lakosa. 54. Einsteinium, hidrogén. 57. Jód, 
kálium, foszfor. 60. Ale magánhangzói. 
61. Kiejtve ez is „C”. 62. Keresztül.

Sz. A.

A január 13-ai keresztrejtvény helyes 
megfejtése: A szabad sajtó minden általa 
történt hibát maga meg is orvosol. A helyes 
megfejtést beküldők közül Gálházi Gézáné, 
Szerencs, Bakó u. 17. szám alatti lakos kétsze-
mélyes belépőjegyet nyert a Szerencsi Fürdő 
és Wellnessházba, amely a Szerencsi Hírek 
szerkesztőségében (Szerencs, Népház) vehe-
tő át. A január 27-ei keresztrejtvény megfej-
tésének beküldési határideje: február 3.

                                                                                 Két he ten te megjelenő köz éle ti lap.
Felelős szerkesztő: muhi zoltán l Szerkesztőség címe:  3900 Sze rencs, Kossuth tér 1. (népház) l Postacím: 3901 Szerencs, pf.: 85. l te le fon: 47/561-180, te le fax: 47/361-527. 

Ügyeleti telefonszám: +36(20)340-6089.  SmS: +36(20)940-2066. l E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu l honlap: www.szerencsihirek.hu l hir de tés fel vé tel: a szerkesztőség cí mén.
Kiadja: SzErEncSi VároSÜzEmEltEtő nonProFit KFt. Szerencs, Eperjes u. 9. l Felelős kiadó: taKácS iStVán ügyvezető igazgató.

Sze dés, tör de lés: miKom nonProFit KFt. 3525 miskolc, Kis-hunyad u. 9. l Ké szült: a mEtalEn KFt. nyomdájában 3900 Szerencs, Bajcsy-zs. utca 24. l áru sít ja: laPKEr zrt. 1097 Budapest, táblás utca 32. tel.: 06-1/347-7300
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Rejt vény Fej tőK, Fi gye leM!
A Sze ren csi Hí rek ke reszt rejt vé nyének aján dék-
sor so lá sán csak azok a meg fej té sek vesz nek részt, 
ame lyek hez mellé kelték ezt a szel vényt.

KE RESZT REJT VÉNY
2012. január 27.

#

»
»

HorosZkóp
január 27. – február 10. 

Kos (III. 21.–IV. 20.)
talán új szerelem, vagy egy régivel való találkozás miatt érezheti úgy, mintha egy másik di-
menzióba került volna. Élvezze a helyzetét, de lehetőleg maradjon racionális, különösen a pénzügyek 
terén. talán túl sokat remél. ha a lebegő szerelmes érzés nélkülözi az alapokat, annak egyenes követ-
kezménye a talajvesztés. nehogy két szék közé essen!

BIKa (IV. 21.–V. 20.)
látszólagos eredményeket betudhat a szerelemben, de a tartós kapcsolathoz több kompro-
misszumkészséget kell tanúsítania. most minden azon múlik, mit is akar. ha csak múló kalandra vágyik, 
akkor nem kell semmiről lemondania. De a tartósság igénye bizony nagy feladatok elé állíthatja, és ez 
lehet lelki fejlődésének az igazi záloga. 

IKreK (V. 21.–VI. 21.)
az év elején folytatódhatnak a házastársi csatározások. ha ez így van, az két dologra lehet jó: 
vagy végre megoldást talál a régóta húzódó problémákra, vagy véget vet egy kapcsolatnak. az utób-
bi esetben azonban elhúzódó magányosságra számíthat. Persze, ha önnek erre van szüksége, akkor 
tegyen úgy. 

ráK (VI. 22.–VII. 22.) 
az otthon, a család házába lépő mars okozhat e hónapban feszültségeket szeretteivel kap-
csolatban. Kicsit többet kellene áldoznia hozzátartozóira: nem lehet minden, a karrier terén elért si-
kert a családtagokkal megfizettetni. társa sértődöttségét azonban könnyen leszerelheti egy koncert-
belépővel vagy színházjeggyel. 

oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.) 
a szerelem közelebb van, mint azt remélné. Önnek csak arra kell ügyelnie, hogy ne riassza el 
magától a félénk madarat. mert a lélek egy könnyen megrettenő madárka, az érzést könnyen elhes-
sentheti magától, ha türelmetlen, konok, vagy munkamániába süllyed. utóbbi depressziós tünet, nem 
szükségszerűség. hagyjon időt magának. 

szűz (VIII. 24.–IX. 23.)
munkatársai áskálódása ellen vegye elő a nagyvonalúságát. megteheti, hogy megpróbálja 
tisztázni a helyzetet, de az igazat megvallva, nem megy sokra vele. Vad szenvedélyre vágyik, de álma-
it nem meri bevinni a hétköznapokba, kedvese pedig nem gondolatolvasó. ábrándozás helyett lép-
jen a tettek mezejére.

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)
Egy újévi találkozás hirtelen felkavarja, és megint a szokásos dilemmába juttatja: a szívére 
vagy az eszére hallgasson? a válság nem tart sokáig, s csak akkor okoz tartós kavarodást, ha túlságosan 
felfedi kártyáit, vagy ha kéretlen tanúja akad az eseményeknek. Persze, túlságosan bezárkózni sem ér-
demes. a nyíltság a társkapcsolatában is okozhat jót.

sKorpIó (X. 24.–XI. 22.)
Úgy érzi, egyik csalódásból a másikba zuhan, és semmi sem úgy történik, ahogy szeretné. 
lehet, hogy azért, mert nem eléggé szeretné. ha mélyen önmagába néz, beláthatja, hogy még a vá-
gyai is ellentmondásosak. akarja is, meg nem is azt, amiről álmodik. tanuljon feledni, megbocsátani!

nyIlas (XI. 23.–XII. 21.)
a hónap elején olyan ügyben kérhetik ki a véleményét, ami érzelmileg is érinti. nehéz most tár-
gyilagosnak lennie, ezért a döntést talán jobb a sorsra bíznia. Van olyan kapcsolat, amely, bármily értel-
metlennek is látszik, és semmi realitástartalma nincs, mégis sokat ad önnek. csak tudnia kell rangsorolni. 

BaK (XII. 22.–I. 20.)
Ön folyton a szabályokat, a határokat, a kereteket keresi, és azt kell tapasztalnia, hogy azok 
folytonosan változnak. Ez zavarba ejti, és megnehezíti útkeresését, ami lehetetlenné teszi azt, hogy bár-
ki is alkalmazkodjon önhöz. ha azt érzi, hogy párjával nem illenek össze, akkor két út van: beletörődik és 
elfogadja, vagy beletörődik, és lemond róla. 

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)
Személyes vonzereje megnő a jegyén áthaladó Vénusz hatására a hónap első felében. Ön szí-
vesen bonyolódik alkalmi kalandokba. aki tartós kapcsolatban él, az mintha két tűz között hányódna: 
el kéne dönteni, hogy az anyagiak vagy az idegenség vonzó varázsa az, ami inkább számít. ha soká té-
továz, könnyen a földre eshet. 

HalaK (II. 20.–III. 20.)
ha magányosnak érzi is magát, január vége biztosan változásokat hoz életébe. azok is, akik 
párkapcsolatban élnek, megújulásra, javulásra számíthatnak. Persze minden csak akkor történik meg, 
ha a lelkében is felkészült rá. az angyalok hiába röpködnek, ha ön nem emeli égre a tekintetét. hangol-
ja magát zenével, tánccal, költészettel!

Doris Lessing: aZ ötödik gyerek
Az 1970-es évek Angliájában egy fiatal pár 

családot alapít. Bár nem keresnek túl jól, négy 
gyermeket vállalnak. A nagy rokonsággal 
együtt töltött ünnepek az ötödik gyerek szüle-
tése után egyre csendesebbé válnak. Az újon-
nan érkező kisfiú látványa és viselkedése ellen-
érzéseket, félelmet és aggodalmat vált ki az or-
vosokból, a rokonságból, a környezetből. Elma-
radnak a rokonok, csökken az anyagi támoga-
tás, az idő előrehaladtával a testvérek is igye-

keznek egyre távolabb kerülni a szülői háztól, 
és furcsa kisöccsüktől, akinek agresszív meg-
nyilvánulásai és öntörvényű viselkedése már-
már félelmet keltő. Az anyai szív és anyai ösz-
tön azonban mégsem hagyja, hogy gyermeke 
intézetben végezze, ezért egy esős napon au-
tóba ül, hogy hazahozza… Az írónő 2007-ben 
irodalmi Nobel-díjat kapott. A Perzsiában szü-
letett és évekig Dél-Afrikában élő Lessing A fű 
dalol című regényével vált ismertté.

a szerencsi általános Művelődési Központ könyvtárának ajánlatából

Ezúttal az ondi településré-
szen élő Búza Lászlóné, Erzsé-
bet (fotónkon) ajánlja olvasó-
ink figyelmébe egy ízletes sü-
temény elkészítési módját. 

Elkészítés: A piskótához a to-
jások fehérjét habbá verjük, 
majd hozzáadjuk a sütőport és 

a sót, és egyenként adagoljuk 
bele a tojások sárgáját, a cukrot, 
az olajat és végül a lisztet (eset-
leg kakaót). A megsült tésztáról 
kihűlés után a hártyát levágjuk, 
meggydzsemmel megkenjük. 
A joghurthabhoz összekever-
jük a joghurtokat, a zselatint, 
a cukor felét és a vaníliás cuk-
rot, kevergetve fellangyosítjuk, 
majd kissé lehűtjük. A növé-
nyi habot keményre felverjük, 
majd hozzáadagoljuk a cukor 
másik felével elkevert tejfölt. 
Az így kapott habot megfelez-
zük, felét a joghurtos masszá-
hoz adjuk, pár szem gyümöl-
csöt teszünk bele és habverő-
vel kikeverjük, majd a piskó-
tára kenjük. A hab másik felét 
nyomózsákkal az elkent krém 
tetejére tesszük. Jó étvágyat!

FarsaNgi 
recept
böJti bableves

Hozzávalók: 200 g szárazbab, 
100 g sárgarépa, 50 g petrezse-
lyemgyökér, 80 g vöröshagy-
ma, 100 g burgonya, só, fok-
hagyma, fűszerpaprika. 

Elkészítése: a megtisztított, 
megmosott babot néhány órá-
ig vízben áztatjuk. A sárgaré-
pát és a petrezselyemgyöke-
ret hosszú csíkokra, a meghá-
mozott burgonyát félbevág-
juk. A babot hideg vízben fel-
tesszük főni, beletesszük a da-
rabolt zöldségeket, egészben 
a vöröshagymát, fokhagy-
mát és megsózzuk. Miután a 
bab megpuhult, fűszerpapri-
kát szórunk a leves tetejére, és 
összeforraljuk.

A SzerencSi ÁltAlÁnoS MűvelődéSi 
köZpoNt programaJáNlata

Január 27. (péntek) 14 óra: 
Sakkszakkör Balogh Imre ve-
zetésével a gyermekkönyvtár-
ban. 

Január 31. (kedd) 10 óra: Ke-
rekítő foglalkozás – ölbeli mon-
dókák, játékok 0–5 éves korig 
gyermekeknek és mamájuk-
nak a gyermekkönyvtárban. 

Február 2. (csütörtök) 19.15 
óra: Árkád klub – disco.

Február 3. (péntek) 14 óra: 
Sakkszakkör Balogh Imre ve-
zetésével a gyermekkönyvtár-
ban.

Február 7. (kedd) 10 óra: Ke-
rekítő foglalkozás – ölbeli mon-
dókák, játékok 0–5 éves korig 
gyermekeknek és mamájuk-
nak a gyermekkönyvtárban.

Február 8. (szerda) 14 óra: 
Farsangi játszóház – az ünnep-
körhöz kapcsolódó álarcok ké-

szítése a gyermekkönyvtár-
ban.

Február 9. (csütörtök) 19.15 
óra: Árkád klub – zumba az ár-
kádban.

Február 10. (péntek) 14 óra: 
Sakkszakkör Balogh Imre veze-
tésével a gyermekkönyvtárban.

HáZi koNyHa 
Rovatunkban egy-egy étel elkészítési módját és receptjét ajánljuk olvasóinknak. Továbbra 

is várjuk vállalkozó kedvű háziasszonyok, édesanyák, nagymamák és férfiak jelentkezését is, 
akik szívesen ismertetnének egy-egy általuk kiválasztott fogást. 

ERDEIGYÜMÖLCS-SZELET
Hozzávalók a piskótatésztához: 

7 tojás , 1 teáskanál sütőpor, csipetnyi só,
7 evőkanál kristálycukor, 0,5 dl olaj,
7 evőkanál liszt, (barna tésztához 

2 evőkanál liszt helyett 2 evőkanál kakaó)
+ meggydzsem

Hozzávalók a joghurthabhoz:
4 x150 g erdei gyümölcsjoghurt,

3 púpozott evőkanál zselatin ,
8 evőkanál cukor, 1 csomag vaníliás cukor,

5 dl hulala növényi hab, 450 g tejföl,
+ pár szem bogyós gyümölcs

a miskolci NemZeti 
SzínhÁz MűSorA

 y Január

21. (szombat) 19 óra: BOHéMélet Bérletszünet
25. (szerda) 19 óra: BOHéMélet Lehár bérlet 
26. (csütörtök) 18 óra: BOHéMélet Schiller Ifj. bérlet 
27. (péntek) 19 óra: BOHéMélet Upor bérlet 
28. (szombat) 15 óra:  A DZSUngel KÖnyve 

Babszem bérlet 
31. (kedd) 19 óra: HOtel MentHOl Bérletszünet

 y FeBruár
1. (szerda) 15 óra:  A DZSUngel KÖnyve 

Kerekerdő bérlet
2. (csütörtök) 19 óra:  MENYASSZONYTÁNC 

Bérletszünet
3. (péntek) 19 óra: BOHéMélet Földes ifj. bérlet
4. (szombat) 19 óra: AZ ARANY ÁRA Katona bérlet
9. (csütörtök) 19 óra:  AZ ÜgynÖK HAlÁlA 

Nyilvános bérlet
10. (péntek) 19 óra:  AZ ÜgynÖK HAlÁlA 

Bemutató bérlet
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EgyEsítEtt szociális és 
Egészségügyi intézEt

3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.

TÜDŐGONDOZÓ
Rendelési idő: minden nap 

8–15 óráig, rendel: dr. Árvai Éva 
főorvos. Szűrés és munka-alkal-
massági lelet kiadása 14–15 órá-
ig. A szakrendelés beutalóköteles.

RÖntgEn
Rendelési idő: röntgenfelvéte-

lezés minden nap 8–14 óráig. A 
rtg.-felvételek kiértékelése táv-
leletezéssel történik. A röntgen 
beutalóköteles. 

UltRAHAng
Has-, pajzsmirigy-, lágyrész- 

és ízületi UH, rendelési idő: 
hétfő és péntek 8–12 óráig, ren-
del: dr. Fehér Márta főorvos. 
Has-, pajzsmirigy-, gyomor- és 
nyelési vizsgálatok, rendelési 
idő: szerda 8–12 óráig, rendel: 
dr. Tornay Zoltán főorvos. 
Carotis UH, rendelési idő: szer-
da 15–18 óráig, rendel: dr. Varga 
Eszter főorvos, vagy dr. Sebő Nó-
ra főorvos. Az ultrahang beutaló-
val és előjegyezéssel vehető igénybe.

sEBészEt
Rendelési idő: minden nap 

8–15 óráig, kötéscsere 8–12 órá-
ig, kisműtét 13 órától, rendel: 
dr. Árnyasi András főorvos. Kis-
műtéthez előjegyzés szükséges.

PsycHiátRiA
Rendelési idő: hétfő, kedd, 

szerda, csütörtök 8–15 óráig, 
ezen belül ambuláns betegek 
ellátása: 8–9.30 óráig, gondozott 
betegek ellátása: 9.30–15 óráig, 
szociális otthon betegeinek ellá-
tása (az Idősek Otthonában) 15–
16 óráig, rendel: dr. Barják Ta-
más főorvos. A szakrendelés elő-
jegyzéssel vehető igénybe.

REUMATOLÓGIA
Rendelési idő: hétfő, szerda, 

csütörtök 8–15 óráig, péntek 
8–14 óráig, rendel: dr. Haulik 
Judit reumatológus szakor-
vos; kedd 10–15 óráig, rendel: 
dr. Hutkai Zsuzsanna reuma-
tológus szakorvos. A szakrende-
lés beutalóval és előjegyzéssel vehe-
tő igénybe.

FiziotHERáPiA 
Kezelési idő: minden nap 

8–15 óráig. A kezelés beutalóval 
vehető igénybe.

oRtHoPéDiA
Rendelési idő: szerda 8–15 

óráig, rendel: dr. Mándi József 
főorvos; csütörtök 8–14 óráig, 
rendel: dr. Riskó Ágnes adjunk-
tus. Beutalóval és előjegyzéssel ve-
hető igénybe.

BELGYÓGYÁSZAT I. 
– ENDOkRINOLÓGIA 
cUkoRgonDozás

Rendelési idő: a hónap első és 
harmadik péntekén 8–14 óráig, 
rendel: dr. Tarkó Mihály főor-

vos. Beutalóval és előjegyzéssel ve-
hető igénybe.

BELGYÓGYÁSZAT I. – EkG, 
GASZTROENTEROLÓGIA

Rendelési idő: hétfő, kedd, 
szerda, csütörtök 8–15 óráig, 
rendel: dr. Molnár Pál főorvos. 
Beutalóval és előjegyzéssel vehető 
igénybe.

BELGYÓGYÁSZAT I. 
– kARDIOLÓGIA

Rendelési idő: szerda 13–17 
óráig, rendel: dr. Lóczy Géza 
kardiológus főorvos. Beutalóval 
és előjegyzéssel vehető igénybe.

BELGYÓGYÁSZAT II. 
– kARDIOLÓGIA

Rendelési idő: hétfő 8–13.30 
óráig, rendel: dr. Hacsi And-
rea; kedd 15–18 óráig, rendel: 
dr. Nagy Gábor; csütörtök 15–
18 óráig, rendel: dr. Gerges Gá-
bor. Beutalóval és előjegyzéssel ve-
hető igénybe.

szEMészEt
Rendelési idő: hétfő 13–18 órá-

ig, csütörtök 15–20 óráig, ren-
del: dr. Várhegyi Zsolt adjunk-
tus; kedd 7–13 óráig, rendel: 
dr. Korondi Klára főorvos; 
kedd 13–18 óráig, rendel: dr. 
Mazsaroff Csilla szakorvos; 
szerda: látótér vizsgálat 8–15 
óráig; péntek: 8–15 óráig, rendel: 
dr. Eszlári Erika szakorvos. Je-
lenleg pénteken a rendelés szü-
netel. A szemészeti szakrendelés 
előjegyzéssel vehető igénybe.

LABORATÓRIUM
Vérvétel: minden nap 8–11 

óráig, leletkiadás: de.: 7.30 óra, 
8 óra, 9 óra, 10 óra, 11 óra, du.: 
14.30–15 óráig, vezető orvos: 
dr. Kálovics Erzsébet főorvos. 
Beutalóköteles.

UROLÓGIA
Rendelési idő: hétfő 12–17 órá-

ig, rendel: dr. Szilágyi László 
vagy dr. Bognár Csaba (felvált-
va); szerda 8–15 óráig, péntek 
8–13 óráig, rendel: dr. Hronszky 
István főorvos. 

NŐGYÓGYÁSZAT
Rendelési idő: hétfő 8–14 

óráig, rendel: dr. Pázsit Eme-
se szakorvos; kedd 13–17 óráig, 
rendel: dr. Csóka Miklós szak-
orvos; szerda 8–13 óráig, ren-
del: dr. Rácz Ernő szakorvos 
vagy dr. Jakab András szakor-
vos; csütörtök 8–15 óráig, ren-
del: dr. Truppolai Tibor szakor-
vos; péntek 8–13 óráig, rendel: 
dr. Berzéky József szakorvos 
vagy dr. Kovács Lajos szakorvos. 

ONkOLÓGIAI 
gonDozás

Rendelési idő: csütörtök 15–
18 óráig, rendel: dr. Kassai Zol-
tán főorvos. 

FoglAlkozás-
Egészségügy

Rendelési idő: hétfő, kedd, 
csütörtök 8–11.30 óráig, rendel: 
dr. Honti Judit főorvos. 

BŐRGYÓGYÁSZAT
Rendelési idő: minden nap 

8–12 óráig és 13–15 óráig, ren-
del: dr. Tarr Tünde főorvos.

IDEGGYÓGYÁSZAT
Rendelési idő: hétfő 8–14 órá-

ig, rendel: dr. Lakatos Katalin 
főorvos; kedd de. 8–12.30 órá-
ig havi 2 alkalommal (XI. 16., 
XI. 29., XII. 13. és XII. 20.), ren-
del: dr. Pleszkó Apollónia szak-
orvos; kedd du. 16–18 óráig, ren-
del: dr. Csókay András idegse-
bész; szerda 8–16 óráig, rendel: 
dr. Pásztor Erzsébet szakorvos; 
csütörtök 13.30–17 óráig, rendel: 
dr. Pásztor Erzsébet szakorvos; 
péntek 8–14 óráig, rendel: dr. La-
katos Katalin főorvos. Beutalóval 
és előjegyzéssel vehető igénybe.

Fül-oRR-gégészEt
Rendelési idő: hétfő, kedd 

8–14 óráig, rendel: dr. Berecz 
Anna szakorvos; szerda 8–14 
óráig, rendel: dr. Makó Lőrinc 
vagy dr. Barabási Miklós; csü-
törtök 8–12 és 13–15 óráig, ren-
del: dr. Dégi Katalin szakorvos. 
Jelenleg pénteken a rendelés 
szünetel.

PSYCHOLÓGIA
Rendelési idő: minden nap 

8–12 óráig és 13–15 óráig, rendel: 
Gombos Zsóka klinikai szak-
pszichológus; kedd 8–12 órá-
ig, rendel: Barta Gyöngyi klini-
kai szakpszichológus. Előjegyzés 
alapján vehető igénybe.

AUDIOLÓGIA
Rendelési idő: szerda 14–17 

óráig, rendel: dr. Szakács Gá-
bor főorvos. Beutalóval előjegy-
zés alapján vehető igénybe. Előze-
tes telefonegyeztetés szükséges.

ANGIOLÓGIA
Rendelési idő: csütörtök 15–

19 óráig, rendel: dr. Varga Esz-
ter főorvos vagy dr. Sebő Nóra 
főorvos. A vizsgálat beutalóval és 
előjegyezéssel vehető igénybe. 

GYÓGYTORNA
Gyógytorna ideje: minden 

nap 7.30–14.30 óráig. rendel: 
Visóczki Márta gyógytornász. 
Beutalóval vehető igénybe. 

MAsszázs
Kezelési idő: 7.30–14.30 óráig, 

rendel: Kuruczné Matisz Anita 
masszőr. 

Diétás tAnácsADás
Rendelési idő: a hónap első 

két péntekén 8–14 óráig, ren-
del: Váradi Ferencné dieteti-
kus.

ÚJ kÖzÖsségi AlAPEllátás A 
szEnVEDélyBEtEgEknEk

A jól működő szociális ellá-
tó rendszer – egy sikeres pályá-
zat által – új, hiánypótló alapel-
látási formával egészült ki ja-
nuár 2-ától, mely révén elérhe-
tővé vált a pszichiátriai és szen-
vedélybetegek közösségi alap-
ellátása a Szerencsi, Tokaji, Me-
zőcsáti és Tiszaújvárosi kistér-
ségekben. Mindez a miskolci 
székhelyű Esélyteremtő Szoci-
ális és Egészségügyi Közhasz-
nú Nonprofit Kft. fenntartásá-
ban, szerencsi koordinálással 
valósul meg. 

– Az új szociális szolgál-
tatás célja a pszichiátriai és 
addiktológiai problémákkal 
küzdő személyek életvitelé-
nek segítése, a terápiás kezelé-
sek kiegészítéseként az állapot-
romlás megakadályozása, va-
lamint a gyógyulás elősegítése 
a szociális munka eszközeivel 
– tájékoztatta lapunkat Nácsa 
Bálintné közösségi koordiná-
tor (fotónkon). Mint megtud-
tuk, egyéni és csoportos fog-
lalkozásokon segítenek a hoz-
zájuk forduló embereknek ab-

ban, hogy megtanulják leküz-
deni a számukra megoldhatat-
lannak tűnő problémákat, illet-
ve kezelni a stresszhelyzeteket. 
Figyelmet fordítanak az egyén 
személyes céljainak meghatáro-
zására, a változtatáshoz szüksé-
ges tennivalókra, ezáltal segítve 
a problémák megoldását. 

Nácsa Bálintné kiemelte: a 
hozzánk forduló szenvedély-
betegekkel a hétköznapokban 
is együttműködünk, segítünk 
a mindennapi teendők elvégzé-
sében, például hivatali és egyéb 
ügyintézésben, a Munkaügyi 
Központtal való kapcsolattar-
tásban, munkalehetőségek, szo-

ciális juttatások figyelemmel kí-
sérésében.

– Az idén bevezetett közössé-
gi alapellátás szolgáltatásai közé 
tartozik a szociális és életviteli 
készségek fejlesztése, valamint 
az is, hogy a betegek és hoz-
zátartozóik számára tájékoz-
tatást nyújtunk a betegségéről 
és a vele járó nehézségekről. A 
stresszkezelés kommunikációs 
és problémamegoldó tréningek 
keretében valósul meg, ahol fi-
gyelmet fordítunk a krízishely-
zetek kezelésére és megelőzé-
sére is – tájékoztatott a közös-
ségi koordinátor, aki arra biz-
tatja a pszichés, addiktológiai, 
vagy más szenvedélybetegség-
gel küzdőket, hogy bizalommal 
forduljanak hozzájuk. 

A foglalkozásokat ötfős szak-
ember team tartja a Szántó J. 
Endre Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézet második 
emeletén (Szerencs, Bekecsi út 
10.). Nácsa Bálintné további in-
formációval szolgál az érdeklő-
dőknek, a 20/5766-681-es tele-
fonszámon.                            H. R.

inDUl A tEniszsUli!
Az elmúlt időszakban kis-

sé elfeledett sportot kíván fel-
eleveníteni Takács István, a 
városi sportegyesület tenisz 
szakosztályának vezetője.

Az edző-oktató a közelmúlt-
ban felhívással fordult a helyi ok-
tatási intézményekhez, hogy is-
kolai oktatás keretében, a Kulcsár 
Anita Sportcsarnokban foglal-
kozna a fiatalokkal, akik kedvet 
éreznek ahhoz, hogy megismer-
kedjenek a tenisz szépségeivel. 
Az első foglalkozásra január 19-
én a Rákóczi Zsigmond Álta-
lános Iskolából érkeztek a diá-
kok. A tenisz napjainkban szin-
te mindenki számára elérhető, 

s ha a gyermekek kedvet érez-
nek hozzá, Takács István szí-
vesen látja őket a délutáni tré-
ningeken. A szakosztályveze-
tő reméli, hogy a most induló 

teniszsuli révén egyre több fi-
atal kedveli meg ezt a játékot, 
amelyben több tehetséges helyi 
fiatal ért már el országos sikere-
ket ez elmúlt években.

FUtBAllisták A sPoRtcsARnokBAn
Különleges sportesemény helyszíne 

volt január 15-én a szerencsi Kulcsár Ani-
ta Sportcsarnok. A nézőtér zsúfolásig meg-
telt, hiszen az Abaújszántói Városi Sport-
egyesület által szervezett hagyományos 
kispályás labdarúgótorna egyik résztvevő 
csapata az NB I-es Diósgyőr futballcsapa-
ta volt. A szervezők néhai sportbarátaik-
nak ajánlották a programot, olyan elhunyt 

kollégákra emlékezve, mint Bodnár Lász-
ló, Juhász Tibor, Lippai Lajos és Trombi-
tás István. Ők valamennyien kiváló sport-
emberként sokat tettek a labdarúgásért.  
A tornán résztvevő hat csapat között volt 
Szerencs Város Sportegyesületének labda-
rúgócsapata is, akik végül tisztes helytállás-
sal az utolsó helyen végeztek. A tornát végül 
az NB II-es Kazincbarcika együttese nyerte.

AsztAlitEnisz-EREDMényEk
Az elmúlt időszakban a ha-

zai Asztalitenisz Nemzeti Baj-
nokságban is megkezdődött 
az újévi pontvadászat. 

Szerencs Város Sportegyesü-
letének NB II-es pingpongosai 
január 14-én Egerben vendéges-
kedtek. Az őszi vereség után a 
házigazdák ezúttal nem en-
gedték ki a kezükből a győzel-
met, a munkahelyi elfoglaltság 

miatt Korály Tibort nélkülöz-
ni kényszerülő csapatunk így 
végül 12–6 arányban maradt 
alul. A már említett hiányzás 
miatt a legerősebb, Heiszman–
Korály párosunk nem játszha-
tott a találkozón, ami nagy hát-
rányt jelentett az SZVSE számá-
ra. Összesen hat 3–2-es mérkő-
zést játszottak a szerencsiek, eb-
ből csupán kettőt sikerült meg-
nyerni, négyet a minimális két 
poénnal veszítettek el. Ezzel el 
is dőlt a mérkőzés Eger javára. 

Csak az ifjú Heiszman Hen-
rik, az együttes éljátékosa – há-
rom győzelmével – hozta a tőle 
megszokott eredményt. Győzte-
sek: Heiszman Henrik (3), Köllő 
András (1), Stadler Tamás (1), 
Filácz Attila (1).

A Nemzeti Bajnokság III. vo-
nalában szereplő csapatunk a 
MEAFC ellen lépett pályára a 
közelmúltban. Az egyetemi csa-
pat sajnos, magabiztosan érte el 
a 17–1-es végeredményt. Győz-
tes: Korály Csaba (1).VEREség 

iDEgEnBEn

Szerencs Város Sport-
egyesületének megyei el-
ső osztályú sakkcsapata ja-
nuár 15-én Kazincbarcikán 
vendégszerepelt, ahol 6,5-
5,5 arányú hazai siker szü-
letett. A szerencsi csapatból 
győzelmet ért el Ág Nor-
bert, Balogh Imre, Jakab 
János. Döntetlent játszott: 
Oleár László, Balogh Lász-
ló, Újházi Dávid, Cseppely 
János, Tóth Adrián.

HAT ARANY-, HÁROM 
Ezüst- és Öt BRonzéREM

Harminc hazai shotokan 
karateklub képviseltette magát 
az SKS stílusszövetség szerve-
zésében január 7-én megrende-
zett harmadik magyar bajnok-
ságon. A viadalon Szerencs Vá-
ros Sportegyesületének 12 ver-
senyzője lépett szőnyegre.

Az utóbbi évek legszínvonala-
sabb eseményén a 183 résztvevő 
közül Varga Csaba négydanos 
mester tanítványai formagya-
korlatban és küzdelemben hat 
arany, három ezüst és öt bronz-
érmet szereztek. A szerencsi 
karatékák közül Dobos Dávid 
és Harsányi Mihály bizonyult 
a legeredményesebbnek, akik 
egyéni és csapat kümitében 

egyaránt diadalmaskodtak, míg 
egyéni katában a harmadik he-
lyen végeztek.

Az egyesületek versenyé-
ben a legtöbb érmet a szeren-
csi szakosztály szerezte. Ered-
mények: Tóth Zsófia: kümite II. 
hely; Koleszár Barbara: kata II. 
hely; kümite I. hely; Tóth Vivi-
en: kata II. hely, kümite I. hely; 
Kobolák Anna: kümite III. hely; 
Monyók Helga: kümite III. hely; 
Dobos Dávid: kümite I. hely, 
csapat kümite I. hely, kata III. 
hely; Harsányi Mihály: kümite 
I. hely, csapat kümite I. hely, kata 
III. hely; Árvay Bálint: kümite I. 
hely, csapat kümite I. hely; Bene-
dek Bence: kümite III. hely.
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A Szerencsi  
Hírek  

következô száma 
2012.  

február 10-én  
jelenik meg. 
Lapzárta:  
február 3,  

10 óra.

Egy kis 
hazai...

AKCIÓS TERMÉKEINK

Termelõi tej magas zsírtartalommal 170 Ft/liter
Az akció 2012. január 27-től módosításig érvényes!
Szenzációs árengedmények, mindig más húsrészekre  
pénteken nyitástól szombaton zárásig, a készlet erejéig!

Akciós hirdetésünket kövesse figyelemmel a Szerencsi MG. Zrt. 
húsboltjának ablakfelületén és a Szerencsi Képújság oldalain.

Szerencs, Rákóczi út 107.
Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig, 

szombat 7–12 óráig.

Friss húsok kedvezõ áron kaphatók!

TOVÁBBI KÍNÁLATUNK: 

Csontos hosszúkaraj  1149 Ft/kg
Oldalas  1029 Ft/kg
Rakott fej  775 Ft/kg

Füstölt csülök  819 Ft/kg
Erdélyi szalonna  889 Ft/kg
Kenyérszalonna  819 Ft/kg

Parasztmájas  849 Ft/kg
Karajsonka 
aszalt szilvával  1529 Ft/kg
Rövidkaraj  1249 Ft/kg
Csontos tarja  1049 Ft/kg
Lapocka csont nélkül  1049 Ft/kg
Dagadó  1029 Ft/kg
Comb csont nélkül  1099 Ft/kg
Csülök csont nélkül  899 Ft/kg
Szendvicssonka  1099 Ft/kg
Parasztkolbász  979 Ft/kg
Juhbeles virsli  919 Ft/kg
Nyári turista  849 Ft/kg
Cserkészkolbász  1320 Ft/kg
Lángolt kolbász  939 Ft/kg

Füstölt oldalas   1059 Ft/kg
Füstölt sertéskolbász  715 Ft/kg
Füstölt sertésfej  599 Ft/kg
Füstölt tarja, 
csont nélkül  1119 Ft/kg
Füstölt,  
darabolt comb  1320 Ft/kg
Füstölt, húsos csont  509 Ft/kg
Füstölt láb  469 Ft/kg
Kocsonyacsomag 
(fagyasztott) 1 kg  599 Ft
Császárszalonna  1019 Ft/kg
Sertészsír  579 Ft/kg
Májas hurka  679 Ft/kg
Sertéstepertő  1485 Ft/kg

ROYAL  
ÉS CORSÓ 
Angol használtruha-kereskedés 

Rákóczi út 47., Rákóczi út 77.

Január 30-tól február 29-ig

TÉL VÉGI  
KIÁRUSÍTÁS 

Piac
Kisvásártér út 17. 

CIPŐVÁSÁR
Február 4-én 

Igniker Kft.

-50%

Akciós műszAki vizsgA A TArcAl AuTó kfT.-nél!
személygépkocsi: 16 300 fT, Tehergépkocsi 3,5 T feleTT: 29 900 fT. 

Telefon: 47/380-064, 47/560-064. 

Méregtelenítés 
infraszaunával

Az infraszauna kúrasze-
rű vagy rendszeres használa-
ta – tudatos táplálkozás mel-
lett – biztosítja immunrend-
szerünk megerősödését, az 
egészség, a fizikai és szelle-
mi erőnlét helyreállítását és 
növelését. 

A hagyományos (finn) sza-
unában a kiizzadt verejték 
90-97 százaléka víz, míg az 
infraszaunában ez csak 80 szá-
zalék, a maradék 20 százalék az 
egészségünkre káros anyagok-
ból áll, mint például a kolesz-
terin vagy a zsírban oldott ká-
ros anyagok, melyek a faggyú-
mirigyeken keresztül távoznak 
az infrasugarak révén. Ez a mé-
regtelenítés jóval intenzívebb, 
hatásosabb, és kíméletesebb is, 

mint a hagyományos szauná-
zás. Az infraszauna nem ter-
heli meg szervezetünket, ezért 

igénybe vehetik gyerekek is. 
Használata után nem fáradtsá-
got érzünk, hanem frissebbek, 

energikusabbak leszünk. Aján-
lott az egészség megőrzésére, 
 betegségmegelőzésre, az im-
munrendszer folyamatos erő-
sítésére, a fogyni vágyók szá-
mára az alak és testfelépítés ja-
vítására, bőrproblémák keze-
lésére (mint például pikkely-
sömör, akne, ekcéma). Kiváló a 
narancsbőr megszüntetésére, a 
bőr megfiatalítására, keringési 
betegségek kezelésére, emész-
tési és anyagcsere-problémák 
kezelésére, mozgásszervi fáj-
dalmak csillapítására, gyulla-
dáscsökkentésre, sérülések ke-
zelésére, stresszoldásra.

Az infraszauna a Szerencsi 
Fürdő és Wellnessház mellett 
a Szerencsi Városi Tanuszodá-
ban is igénybe vehető.

(x)

Hétfő és szerda  
este 7–8 óráig. 
600 Ft/alkalom

Zumbázz Mónival 
a közösségi ház nagytermében

HIRDETÉSI AKCIÓ – EGYET FIZET, KETTŐT KAP!
Amennyiben 2012. február és március hónapokban a Szerencsi Hírek köz-

életi lapban adja fel lakossági apróhirdetését, az Ön által közölt reklámszöveg  
2 hét időtartamra megjelenik a Szerencsi Városi Televízió képújság műsorán is!

A Szerencsi Hírek lakossági apróhirdetés díja bruttó 500 Ft, amely összegért két 
lapszámban jelenik meg a megrendelt hirdetés szövege. Ugyanezért az árért most 
két médiumban, a Szerencsi Hírek közéleti lapban és a Szerencsi Városi Tele-
vízióban is látható lesz az Ön a hirdetése!

Keresse szerkesztőségünket személyesen a Szerencs, Kossuth tér 1. szám alatt 
(Népház, emelet), ahol munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére. 

Akciónkról érdeklődhet a 47/561-180-as telefonszámon,  
vagy a szerencsihirek@szerencs.hu, illetve a varositv@szerencs.hu e-mail címeken.

ZUMBA  
ZOMBORON!

Kretovics Kata  
20/9757-192. 
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