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Készenlétben a hideg miatt 

Az előre jelzett rendkívüli időjárás miatt azonnali ülés-
re hívta az érintetteket február 1-jén a Helyi Védelmi Bi-
zottság elnöke. Koncz Ferenc a szerencsi polgármesteri hi-
vatalban tartott tájékoztatót az esetleges veszélyhelyzet so-
rán adódó teendőkről. 

(Írásunk a 2. oldalon)

Mérföldkő: a rockzene örök

Bizonyára sokan vannak, akiknek kellemes ifjúkori emlék 
jut eszébe, ha olyan zenekarneveket említünk, mint a Rock- 
Stop, vagy a Messiás. A bandák tagjai tizenévesen szerették 
meg a rockzenét. Emlékszem egy majálisra – úgy 30 évvel 
ezelőtt lehetett –, amikor az Árpád-hegyen felállított szín-
padon – amely nem volt más, mint egy traktor pótkocsi-
ja – egymás után hozták lázba a közönséget a zenekarok... 

(Írásunk a 3. oldalon)

Közeleg az influenzaszezon
Az elmúlt év no-

vemberétől igényel-
hető a háziorvosoktól 
a hazai gyártású, há-
romkomponensű, sze-
zonális influenza elle-
ni védőoltás. A vakci-
na a 2009-es H1N1, to-
vábbá az influenza A 
és B vírus idei szezon-

ban várhatóan cirkuláló törzsei ellen nyújt védelmet. 
(Írásunk a 6. oldalon)

Farsangi szüret hóesésben
Nehéz lenne megmondani, hogy az elmúlt év utolsó, vagy 

az idei esztendő első szüretét kaptuk lencsevégre Mádon, 
ugyanis a szőlőfürtök 2011-ből maradtak a tőkéken, a be-
takarítást azonban ez év február 4-én, sűrű hóesésben vé-
gezték az emberek.

(Írásunk a 15. oldalon)

MEGÚJULT A SZERENCSI RENDELŐINTÉZET

Szerencs város történeté-
nek jelentős fejlesztése zá-
rult le február 2-án, amikor 
Szócska Miklós, egészség-
ügyért felelős államtitkár 
és Koncz Ferenc polgármes-
ter átadták az európai uniós 
forrásból megújult szerencsi 
rendelőintézetet. 

Több mint nyolcszázmillió fo-
rint értékű beruházás zárult le 
a szerencsi rendelőintézetben.

Szerencs Város Önkormányzata 
az Észak-magyarországi Ope-
ratív Programra benyújtott pá-
lyázatában az egészségügyi lé-
tesítmény fejlesztésére igényelt 
támogatást. 

A február 2-án megrendezett 
ünnepélyes átadásra meghívott 
vendégeket elsőként a Bocskai 
István Gimnázium diákjai-
nak műsora köszöntötte. A ki-
vitelező nevében az építkezés-
ben alvállalkozóként résztvevő 

Szivárvány Építőipari Kft. ügy-
vezetője, Boros István tett jelen-
tést a beruházás lezárulásáról 
Koncz Ferencnek. Szerencs 
polgármestere beszédében ar-
ra emlékeztetett, hogy 1990-
ben a szerencsi rendelőintézet 
megépítésekor Surján László, 
akkori egészségügyi minisz-
ter adta át az új intézményt.  
– Megtisztelő, hogy 2012-ben a 
Magyar Köztársaság Kormá-
nya újra a legmagasabb szin-

ten képviselteti magát ezen a 
jelentős eseményen – fogalma-
zott Koncz Ferenc, aki hozzá-
tette, hogy ezzel a beruházás-
sal tovább erősödik Szerencsen 
és környékén az egészségügyi 
ellátás biztonsága. – Számom-
ra ugyancsak öröm, hogy ezt 
a munkát, kiváló minőségben 
egy helyi vállalkozásnak si-
került elvégeznie. Ez is azt bi-
zonyítja, hogy a szerencsiek – 
amennyiben van lehetőségük 
rá –, tudnak és akarnak is dol-
gozni. Koncz Ferenc a Szeren-
csi Hírek kérdésére válaszolva 
kiemelte, hogy a 837 millió fo-
rintos összköltségű pályázat ki-
magasló eredménye – amelyre 
795 milliós európai uniós for-
rást nyert az önkormányzat – 
az egynapos sebészet, valamint 
a kúraszerű ellátás bevezetése. 
– Talán sokan nem tudják – is-
mertette a polgármester –, hogy 
ez a nagyszabású projekt nem 
tette lehetővé az épület bővíté-
sét, így a meglévő alapterüle-
ten belül kellett olyan átalakítá-
sokat végezni, amelynek ered-
ményeként helyet biztosítottak 
az új ellátási formáknak, és fon-
tos megjegyezni, hogy a beru-
házás részeként elvégezte a ki-
vitelező a homlokzat teljes hő-
szigetelését, a nyílászárók cse-
réjét, az épületgépészeti rend-
szerek korszerűsítését és meg-
történt a teljes akadálymente-
sítés is az intézmény területén. 

(Folytatás a 2. oldalon.)

FÉLÉVZÁRÁS A MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
A 2007-től működő, napja-

inkra egyre népszerűbb sze-
rencsi művészeti oktatás ke-
retében néptáncot, hangsze-
res zenét, képzőművészetet 
és drámajátékot tanulhatnak 
a helyi diákok. Az államilag 
támogatott képzések sikerét 
jelzi, hogy a 2011/2012-es tan-
évben több mint 500 diák vesz 
részt a délutáni különórákon. 

Az elmúlt napokban a szeren-
csi művészeti iskolában is lezá-
rult az első félév. A diákoknak 
gyakorlati bemutatók keretében 
kellett számot adniuk az elmúlt 
időszakban szerzett ismereteik-
ről. A két hétig tartó vizsgaidő-
szakot jó eredménnyel zárták a 
növendékek, mindenki teljesí-
tette a pedagógusok által előírt 
követelményeket.

– A művészeti iskolában 508 
diák kezdte meg tanulmánya-

it az elmúlt év szeptemberében 
– ismertette Harkályné Kovács 
Katalin, intézményegység-ve-
zető. – Négy tanszakunkon vé-
get ért a félévi beszámolók idő-
szaka. A néptáncos gyermekek 
bemutatták az elmúlt hónapok-
ban megtanult táncokat. A kép-
zőművészeti képzésben részt-
vevő diákok egy-egy vizsgaal-
kotást készítettek, a színjáték 
tanszakon csoportban és egyé-
nileg improvizációs feladato-
kat mutattak be a gyerekek. 
A zenész növendékek vizsga-
bizottság előtt tettek bizony-
ságot a tudásukról. Úgy érté-
kelem, hogy valamennyi gye-
rek szépen megfelelt a felada-
tának. A kollégák alapos mun-
kát végeztek a félév során, kivá-
lóan felkészítették tanítványai-
kat, akik újult erővel vághatnak 
neki a második félévnek. 

Mint megtudtuk, az elkövet-
kező néhány hónap a versenyek 
és a fesztiválok időszaka lesz. 

– A szeptembertől januárig 
tartó alapozás után most kez-
dődik az igazán komoly munka 
– folytatta az intézményegység-
vezető. – Felkészítjük a gyereke-
ket a versenyekre, szinte minden 

tanszakon erről fognak szólni a 
foglalkozások. Természetesen 
idén is vannak olyan növendé-
keink, akiket a továbbtanulás-
ra kell felkészítenünk. Emellett 
eleget teszünk a felkéréseknek, 
részt veszünk a városi progra-
mokon és idén is megrendez-
zük – többek között – a VI. Szó-
ló Táncfesztiválunkat. 

A szakemberek szerint a szü-
lők és a pedagógusok közös fele-
lőssége, hogy olyan elfoglaltsá-
got találjanak ki a gyermekek-
nek, amely a tanórákon túl lekö-
ti a figyelmüket. Sokan a művé-
szeti nevelésben látják a megol-

dást, hiszen azok a fiatalok, akik 
szabadidejükben részt vesznek 
néptánc-, népi ének-, hangszeres 
zene-, vagy színjátszás-foglalko-
zásokon, megismerik gyökerei-
ket, kialakul empátiakészségük, 
megtanulnak egymásra figyel-
ni – vallják a pedagógusok. Az 
is fontos szempont, hogy a mű-
vészeti oktatás komoly szere-
pet tölt be a személyiségfejlesz-
tésben, a tehetséggondozás-
ban, elképzelhetetlen nélküle a 
hagyományőrzés és a nemzeti 
kultúra, a nemzeti identitástu-
dat megőrzése.

M. Z.

Minden tanszakon sikeresen vizsgáztak a növendékek.

Szócska Miklós és Koncz Ferenc vágták át a nemzetiszín szalagot. 
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MEGÚJULT A SZERENCSI RENDELŐINTÉZET
(Folytatás az 1. oldalról.)

Azt gondolom, olyan korszerű 
rendelőintézete van Szerencsnek, 
amelyre méltán lehetünk büsz-
kék – emelte ki Koncz Ferenc, 
aki szerint szintén jelentős ered-
mény, hogy a teljes rekonstrukció 
mellett közel 300 millió forintot 
műszer- és eszközállomány be-
szerzésére lehetett fordítani. 

Az ünnepi eseményen Szócska 
Miklós és Koncz Ferenc vágták át 
az avatást jelképező nemzetiszín 
szalagot. Az egészségügyért fe-
lelős államtitkár köszöntőjében 
kiemelte, hogy a szerencsihez 
hasonló intézmények a jövőben 
nyertesei lesznek a kormány ál-
tal kezdeményezett egészség-
ügyi átalakítási folyamatnak. 
A politikus figyelemre méltó-
nak nevezte, hogy a gazdasági 
válság ellenére az egészségügy 
fejlődik, amiről – mint mondta  
– keveset beszélnek napjainkban. 
Elhangzott, hogy az Új Széche-
nyi Terv forrásainak köszönhe-
tően egyre többen gyógyulhat-
nak Magyarországon ilyen cso-
dálatos körülmények között és 

ugyancsak fontos, hogy az in-
tézmények dolgozói is megfele-
lő környezetben, kiváló eszköz-
állománnyal végezhetik mun-
kájukat. Szócska Miklós szerint 
a hazai egészségügy egyik nagy 
problémája, hogy hosszú éve-
ken keresztül nem volt megfele-
lő stratégia, nem lehetett a szük-
ségleteknek megfelelően alakíta-
ni a kapacitásokat, és a fejleszté-
sek nem a szerencsihez hason-
ló intézményekre irányultak.  
– A jövő az olyan járóbeteg-ellá-
tó intézeteké, ahol kiváló techni-
kai eszközökkel, jó szakemberek-
kel, szinte otthoni környezetben, 
rövid idő alatt kezelhetővé vál-
nak olyan betegségek, amelyek 
néhány évtizeddel ezelőtt akár 
több hetes kórházi ellátást igé-
nyeltek volna – fogalmazott az 
államtitkár. Szócska Miklós az 
egészségügyben dolgozók meg-
becsülésére célozva megjegyez-
te: évtizedek mulasztását kelle-
ne most a gazdasági világválság 
közepette orvosolnunk, azonban 
azt megígérhetem, hogy minden 
pénzt, amit megtakarítunk, illet-

ve amit a népegészségügyi ter-
mékadóból beszedünk – ez utób-
bi idén 30-40 milliárd forint körü-
li összeg lesz –, a bérekre fordít-
juk a jövőben.

Bobkó Géza lapunknak nyi-
latkozva kiemelte, hogy a beru-
házás során műszakilag és tech-
nikailag, szinte teljes egészében 
megújult a rendelőintézet. A fej-
lesztés egyik legjelentősebb ered-
ményeként említette, hogy 98 órá-
val növekedett a szakrendelések 
heti óraszáma. – Újdonságként lé-
pett be a kardiológia, de említhet-

ném az angiológia, diabetológia, 
audiológia szakrendeléseinket is, 
amelyek szintén e pályázat révén 
indulnak be intézetünkben – fo-
galmazott az igazgató főorvos. 
– A kiváló műszerezettség mel-
lett fontos, hogy a megye legjobb 
szakemberei operálnak majd ná-
lunk, tehát nem csak a tárgyi fel-
tételek, de a személyi állomány is 
a lehető legjobb ellátást garantál-
ja a betegek számára – tette hoz-
zá az intézményvezető.

A „Szerencsi Kistérségi Szak-
orvosi Ellátó Központ Fejleszté-
se” elnevezésű pályázat eredmé-
nyeként megvalósult fejlesztést a 
szakemberek az intézet 22 évvel 
ezelőtti megépítéséhez hasonlít-
ják, amely hosszú évtizedekre 
biztosítja majd a minőségi beteg-
ellátást Szerencsen és környékén.

M. Z.

Az államtitkár megtekintette a megújult szakrendeléseket.

EGÉSZSÉGÜGY: RENDEZNI KELL A BÉREKET
A Szerencsi Kistérségi 

Szakorvosi Ellátó Központ 
fejlesztésének avatóesemé-
nyén részt vett Szócska Mik-
lós, egészségügyért felelős 
államtitkár (fotónkon), aki a 
projektzárás után nyilatkozott 
a Szerencsi Híreknek.

– Itt, a szerencsi eseményen 
örömmel mondhatom, hogy 
az ehhez hasonló rendelőin-
tézetek, ahol például egyna-
pos sebészetet, kúraszerű ellá-
tást biztosítanak a betegek szá-
mára, ezek az intézmények je-
lentik a jövő útját – fogalmazott 
Szócska Miklós. – Azért mon-
dom mindezt, mert az ellátás-
sal kialakított filozófiánk nagy-
ban eltér a húsz évvel ezelőtt ki-
alakult rossz szemlélettől. A cé-
lunk, hogy otthonukban tartsuk 
a pácienseket, járóbeteg-ellátás 
keretében állítsuk fel a diagnó-
zist. Ha lehetőség van rá, egy-
napos ellátási formában végez-
zük el a kisműtéteket, ne legyen 
szükség több hetes kórházi ke-
zelésre. Sokszor hetekig fekszik 
a beteg egy-egy intézetben csu-
pán azért, hogy az orvos diag-
nosztizáljon és várakozzon az 
esetleges műtétre. 

– Tehát a járóbeteg-ellátó intéze-
tek a megfelelő technikai felsze-
reltség birtokában szép jövő előtt 
állnak. Mi a helyzet a szükséges 
munkaerővel?
– Több oka van annak, hogy 

a kollegák külföldre távoznak. 
Az egyik a pénzügyi kérdés, 
azaz, hogy mennyire becsüli 
meg őket anyagilag a társada-
lom. Az 1940-es évekből örököl-
tük a mai helyzetet, azaz akkor 
meghatározták, hogy egy bizo-
nyos szintnél nem lehetnek ma-
gasabbak a bérek. A kormány-
zat számára is tragikus ez a 
helyzet, éppen ezért jött létre az 
új forrásteremtés, a népegész-
ségügyi termékadó, azért fordí-

tunk annyi figyelmet a tartalé-
kokra, hiszen mindezt a bérek-
re kívánjuk fordítani. 

Emellett az sem mindegy, 
hogy milyen körülmények kö-
zött, milyen szakmai lehetősé-
gek mellett tudnak dolgozni a 
szakembereink. Látjuk Szeren-
csen a kiváló szemészetet, vagy 
az egynapos sebészet számára 
kialakított részleget, melyek 
mutatják, hogy milyen korsze-
rű munkakörülmények közé 
kerültek a kollégák. Biztos va-
gyok abban, hogy ide örömmel 
járnak be a dolgozók, hiszen 
az itt lévő modern eszközállo-
mány bárhol Európában meg-
állná a helyét. 

Mi, a döntéshozók pedig 
azon leszünk, hogy az eddigi 
szervezetlenségből adódó inf-
rastruktúra, fölösleges pénzki-
adás a jövőben a bérekre össz-
pontosuljon. 

– Ön hogyan értékelné a hazai 
egészségügy jelenlegi állapotát? 
– Vegyes és ellentmondásos 

a mostani kép. Szerencsen egy 
XXI. századi ellátó intézményt 
avattunk fel, de vannak olyan 
„romkórházak”, melyek siral-
mas állapotban vannak. Ebből 
fakad, hogy az emberi erőforrás 
krízishelyzet igencsak rányom-
ja a bélyegét a jelenlegi közhan-
gulatra. Nem szabad elfelejte-
nünk azonban, hogy a magyar 
egészségügy olyan: ha a beteg 

úgy gondolja, még aznap, vagy 
bármikor eljuthat a háziorvosá-
hoz. Vannak fejlett nyugati or-
szágok, ahol még erre is hete-
ket kell várnia a páciensnek. 
Azzal együtt, hogy mennyire 
ostorozzuk a jelenlegi állapo-
tokat, a magyar egészségügy-
nek olyan erősségei vannak, 
amit még a fejlett országok ál-
lampolgárai is sokszor irigyel-
nek tőlünk. Ennek sajnos meg 
van az ára is, hiszen mindezt 
csak úgy lehetett eddig bizto-
sítani, hogy rendkívül alacso-
nyan tartották az egészségügy-
ben dolgozók bérét. Ezen az ál-
lapoton kell változtatni, ez a mi 
elsődleges fejlesztési irányunk.

– Hol tart napjainkban az álla-
mi tulajdonba vétel folyamata? 
Mit lát majd ebből a vidéken élő 
ember? 
– Jelenleg ott tartunk, hogy át-

vételre kerültek – az egyetemek 
és az országos intézetek mellett 
– a fővárosi és a megyei fenntar-
tású intézmények és elmondhat-
juk, hogy nem igazán tűnt fel 
senkinek. Ugyanígy, a jogsza-
bályoknak megfelelően történik 
majd a városi fenntartású intéz-
mények állami tulajdonba vétele. 
Látjuk, hogy például a szerencsi 
rendelőintézet értékes intézmé-
nye a helyi közösségnek, a helyi 
gazdaságnak, ilyen dolgokra va-
ló figyelemmel történnek az át-
vételek, ugyanakkor ki kell hasz-
nálni a lehetőségeket is. A sze-
rencsi rendelő együttműködik 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kórházzal. Ezt mi helyes-
nek tartjuk, hiszen az egészség-
ügyi intézmények csakis ilyen 
együttműködésekkel tarthatók 
fenn itt Szerencsen és országosan 
egyaránt. Egyet biztosan állítha-
tok: az ellátó intézmény a közös-
ség része marad, felvevője a he-
lyi iparnak, fontos intézménye a 
helyi foglalkoztatásnak.

SfL

TANMEDENCE, 
HAMAROSAN! 

Megsérült a Városi Tanuszo-
da kismedencéjének burko-
lata. Lapunk értesülései sze-
rint a tanmedence csempé-
je január 10-ére több négyzet-
méter nagyságú területen fel-
vált. Szabó Lászlóné, a polgár-
mesteri hivatal városfejlesztési 
csoportjának vezetője arról tá-
jékoztatta szerkesztőségünket, 
hogy a létesítmény átadását kö-
vető garanciális idő már lejárt, 
ezért a meghibásodás okának 
kiderítése érdekében függet-
len építési igazságügyi szakér-
tő véleményét kérték ki az ügy-
ben, amely a hiba okának meg-
állapítása mellett javaslatot tesz 
a javításra is. Véleményt várnak 

arról is, hogy a jövőben várha-
tó-e a burkolat további felválá-
sa. A városfejlesztési csoport-
vezető szerint a helyreállítás 
költsége is csak az igazságügyi 
szakértői vélemény alapján ha-
tározható meg. Szabó László-
né továbbá kijelentette, hogy 
a hibát nem a téli időszakban 
megtartott karbantartási szü-
net okozta.

Szerencs Város Önkormány-
zatának január 26-ai ülésén 
Koncz Ferenc polgármester 
bejelentette: a Szivárvány Épí-
tőipari Kft. ügyvezetője felaján-
lotta, hogy cége a kismedence 
burkolatát díjmentesen helyre-
állítja.

KÉSZENLÉTBEN A HIDEG MIATT 
Az előre jelzett rendkívüli 

időjárás miatt azonnali ülés-
re hívta az érintetteket febru-
ár 1-jén a Helyi Védelmi Bi-
zottság elnöke. Koncz Ferenc 
a szerencsi polgármesteri hi-
vatalban tartott tájékoztatót az 
esetleges veszélyhelyzet során 
adódó teendőkről. 

Koncz Ferenc a védelmi bi-
zottság ülésén kiemelte, hogy 
a meteorológiai szolgálat által 
előre jelzett rendkívüli hideg és 
várható jelentős havazás miatt 
van szükség az egyeztetésre. 
A jelentések szerint fel kell ké-
szülni mínusz 15–20 °C-os fa-
gyokra, erős szélre és akár 50-
60 cm-es hótakaróra is.

A Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Védelmi Bizottság 2012. 
január 31-én meghozott határo-
zatát Sárándi István ismertette a 
jelenlévőkkel. Mint elhangzott, 
a rendkívüli időjárási körülmé-
nyek miatt jelentkező feladatok 
végrehajtása érdekében a pol-
gármestereket levélben értesí-
tették. A településeken fel kel-
lett mérni a bevonható tech-
nikai eszközállományt. Szük-
ség esetén Szerencsen a Kul-
csár Anita Sportcsarnok szol-
gál majd átmeneti szálláshely-
ként. Szó volt arról is, hogy az 
alapélelmiszereket az időjárási 
viszontagságok ellenére is biz-
tosítani kell a lakosság számá-
ra és nagy figyelmet kell fordí-
tani a hajléktalanok, betegek és 
egyedülállók ellátására is. 

Koncz Ferenc február 2-án a 
szerencsi közintézmények ve-
zetőit, az egészségügyi szer-
vezetek, valamint a rendőrség 
és tűzoltóság képviselőit hívta 
egyeztetésre. 

A település polgármestere 
hangsúlyozta, hogy a gyors 
megbeszélésre azért van szük-
ség, hogy az esetleges nehéz 
körülmények között az embe-
ri élet semmiképpen se kerül-
jön veszélybe. A polgármester 
kérte, hogy a családsegítő szol-
gálat kísérje figyelemmel a be-
teg, egyedülálló, rászoruló em-
bereket. 

Koncz Ferencet arról kérdez-
tük, miért volt szükség a gyors 

intézkedésekre. – Emlékszem az 
1998-1999-es évek telére, hogy 
mindenkit milyen váratlanul 
ért a nagy havazás. Most pedig 
a meteorológia napok óta jelzi a 
csapadékot, a nagymértékű le-
hűlést. Mint Szerencs város pol-
gármestere, és mint a Helyi Vé-
delmi Bizottság elnöke meg kel-
lett tennem a szükséges lépése-
ket, fel kell készülnünk egy eset-
leges extrém időjárás kivédésére. 
Erről egyeztettünk az egészség-
ügyi szervekkel, a Magyar Vö-
röskereszttel, a városi intézmé-
nyek vezetőivel, hiszen a legfon-
tosabb az egészség és az emberi 
élet megőrzése – emelte ki Sze-
rencs polgármestere. 

A tanácskozáson Koncz Fe-
renc arról érdeklődött, hogy mi 
a helyzet a kormány által bizto-
sított tűzifa-támogatással? Mint 
elhangzott, a pénz ugyan meg-
érkezett a központi költségve-
tésből, azonban az Északerdő 

Zrt. későbbre ígér-
te az első szállít-
mányt. Koncz Fe-
renc arra kérte a 
Szerencsi Város-
gazda Nonprofit 
Kft. ügyvezetőjét, 
hogy a Kossuth 
téri fák visszavá-
gásából szárma-
zó, a cég telephe-

lyén felhalmozott rönkökből 
a hétvégén szolgálják ki a rá-
szorulókat, hogy a nagy hideg 
idején senki se maradjon tüze-
lő nélkül. 

A polgármester végül min-
denkit arra kért, hogy aki-
nek tudomása van olyan csa-
ládokról, egyedül élő, beteg 
vagy idős emberekről, akik az 
elkövetkező napok rendkívüli 
időjárása miatt segítségre szo-
rulhatnak, jelezzék azt a sze-
rencsi Időskorúak Gondozó-
házában, ahol 24 órás nővér-
szolgálat áll a rászorulók ren-
delkezésére.

Ezen a hétvégén a horvát-
országi testvérváros, Podgora 
meghívására szerencsi delegá-
ció utazott a tengerparti város-
ba. A küldöttségnek Koncz Fe-
renc lett volna a vezetője, azon-
ban a polgármester az előre jel-
zett rendkívüli helyzet miatt le-
mondta az utazást. 

VÁLTOZIK  
A TALAJTERHELÉSI DÍJ

Szerencs Város Polgármes-
teri Hivatalának adócsoportja 
a napokban juttatja el az adó-
fizetőkhöz a magánszemélyek 
kommunális adójáról és a talaj-
terhelési díj mértékének válto-
zásáról szóló tájékoztatóját. 

A magánszemélyek kommu-
nális adója 2012-ben továbbra is  
ingatlanonként, lakásbérleti jo-
gonként, telkenként 10 000 Ft/év. 
A mentesség megállapítása irán-
ti kérelmet 2012. március 19-ig le-
het benyújtani azoknak, ahol a 
közös háztartásban  együtt lakók 
egy főre jutó havi jövedelme nem 
haladja meg a mindenkori  öreg-

ségi nyugdíjminimum (28 500 Ft) 
200%-át, azaz az 57 000 Ft-ot, és 
az igénylő életviteléből szociá-
lis rászorultsága valószínűsít-
hető. A kérelmet azoknak is új-
ra be kell nyújtaniuk, akik az elő-
ző években jogosultak voltak a 
mentességre.

A környezetterhelési díjról szó-
ló 2003. évi LXXXIX. törvény mó-
dosítása értelmében a talajterhe-
lési egységdíj mértéke 2012. feb-
ruár 1. napjától tízszeresére, azaz 
120 Ft/m3-ről, 1200 Ft/m3-re vál-
tozik. A megváltozott díjtételt a 
hatóság a 2013. évben benyújtott 
2012. évről szóló talajterhelési díj 
bevallása alapján érvényesíti.

Talán már nem kell sokat várni, hogy újra üzemeljen a kis-
medence.
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MEGZENÉSÍTETT VERSEK  
A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN

A magyar kultúra nap-
ját 1989 óta ünnepeljük ha-
zánkban abból az alkalom-
ból, hogy Kölcsey Ferenc 
1823. január 22-én elkészült 
nemzeti imánk, a Himnusz 
kéziratával. Az emléknapon 
országszerte számos kulturá-
lis és művészeti rendezvényt 
tartanak. A szerencsiek óvo-
dai programokkal, szavaló-
versennyel, megzenésített 
versekkel tisztelegtek a ma-
gyar kultúra napja előtt.

A Himnusszal és nemze-
ti jelképeinkkel ismerkedtek 
meg a gyermekek január 24-
én a szerencsi Gyárkerti óvo-
dában. Az apróságok többek 
között megtudhatták, mely 
ünnepeken, jeles eseménye-
ken csendül fel a magyarok 
közös imája. 

A Szerencsi Szakképző Isko-
lában a magyar kultúra napja 
alkalmából rendeztek szava-
lóversenyt. A január 20-ai ese-
ményen huszonkét szakkö-
zépiskolás és szakképzős di-
ák vett részt, akik XIX., illet-
ve XX. századi magyar költők 
műveiből adtak ízelítőt.

A szavalatok között Ady 
Endre, József Attila, Radnóti 
Miklós és Petőfi Sándor klasz-
szikus lírái mellett kevésbé is-
mert alkotások is elhangzot-
tak, mint például Pósa Lajos: 
Sóhajtás, vagy Váci Mihály: 
Hegedű című verse. 

A zsűriben négy magyar sza-
kos tanár és az iskola diákön-
kormányzatának elnöke érté-
kelte az előadásokat. A végén 

kiderült, hogy Kontrás Cintia 
10/A osztályos diák végzett az 
első helyen, megelőzve Nagy 
Dalmát és Grebely Krisztiánt. 
A legjobbak könyvjutalomban 
részesültek. 

– A magyar kultúra napján 
tartott események alkalmat 
adnak arra, hogy nagyobb fi-
gyelmet szenteljünk évezredes 
hagyományainknak, gyökere-
inknek, nemzeti tudatunk erő-
sítésének, felmutassuk és to-
vábbadjuk a múltunkat idéző 
tárgyi és szellemi értékeinket – 
hangzott el a Szerencsi Általá-
nos Művelődési Központ által 
szervezett kultúra napi meg-
emlékezésen.  

A 90 esztendős Mihályi Já-
nosné, városunk köztisztelet-
ben álló Radnóti-díjas előadója 
Vörösmarty Mihály: Himnusz 
című versét adta elő, majd Ko-
rondi Klára szavalta el Várnai 
Zseni: Szolgálj szívem című 
költeményét. 

A Bocskai István Gimnázi-
um diákjai által előadott sza-

valatok sorában Reményik 
Sándor: Csendes csodák, Mó-
ra Ferenc: A szív, és Heltai Je-
nő: Szabadság című alkotásai 
is elhangzottak. 

Az est további részében 
megzenésített verseket adott 
elő a szerencsi Karády Ist-
ván (fotónkon), aki többek kö-
zött József Attila, Juhász Gyu-
la, Petőfi Sándor, és Szabó Lő-
rinc egy-egy művét mutatta be 
a közönségnek. Olyan alkotá-
sok hangzottak el, mint a Tisz-
ta szívvel, a Szerelem, az Ima 
a gyermekekért, a Mama és az 
Altató című zenés versek. 

„Mindenik embernek a lel-
kében dal van, és a saját lelkét 
hallja minden dalban” – csen-
dültek fel a közismert sorok 
Karády István előadásában, 
aki több szerencsi költő írását is 
megzenésítette az elmúlt évek 
alatt, így szólaltatta meg Macz-
kó Edit: Velünk az Isten és Jenei 
András: Szonett a kedveshez cí-
mű költeményét az esten. 

Karády István több évtizede 
foglalkozik versek megzenésí-
tésével, mégis csak az elmúlt 
évben gondolta úgy, hogy gi-
tárjával a kezében a nagykö-
zönség előtt is bemutatkozik 
alkotásaival. A kultúra napi 
esemény után otthonában lá-
togattuk meg az előadót, akit 
saját zeneszobájában kérdez-
tünk arról, honnan a zene és 
a versek szeretete? 

– Emlékszem, 1975-ben gim-
nazistaként készítettem el az 
első zenémet József Attila: 
Tiszta szívvel című verséhez. 
Sokáig csak hobbi maradt ez 

számomra, majd átváltottam 
a billentyűs hangszerekre, hi-
szen gyermekkoromban nyolc 
évig tanultam zongorázni. A 
’90-es évek közepétől kezd-
tem komolyabban foglalkoz-
ni a megzenésítéssel, de kö-
zönség elé csak az elmúlt év-
ben léptem. Ha valaki egyszer 
elkezd zenélni, azt nem igazán 
lehet abbahagyni soha, és nem 
is szabad! 

– Miért pont a versek?
– Mindig is szerettem a köl-

tészetet, valahogy megfognak, 
hatnak rám. Azokat az irodal-
mi műveket tudom jól megze-
nésíteni, amelyek tetszenek. 
Talán egy kicsit sejtelmesen 
hangzik: olvasom a verset és 
hallom a dallamot a fejemben. 
Ha nem így van, akkor lapo-
zok és nézem a következőt. 
Az első felkérés tavaly nyá-
ron történt, amikor a tolcsvai 
borfesztiválra kerestek egy gi-
táros előadót. Kicsit félve vál-
laltam el, és végül sok pozitív 
visszajelzést kaptam. 

– Milyen művek szerepelnek a 
repertoárjában?
– Úgy 200-250 verset zené-

sítettem meg eddig, a klasszi-
kus, kortárs, hazai és külföldi 
költők művei közül. Szeretem 
József Attilát, Ady Endrét, Pe-
tőfi Sándort, Juhász Gyulát.

– Zene és vers. Időtöltés vagy 
szerelem? 
– Talán mindkettő. Az a lé-

nyeg, hogy a szabadidőmben 
teljesen más dologgal foglal-
kozzam, mint a hétköznapo-
kon. 

H. R.–M. Z.

SZERENcSi  
hÍRES EMbEREK

Kevesen tudjuk, hogy előde-
ink közül kik voltak azok, akik 
életükkel, munkájukkal, anya-
gi támogatásukkal, önzetlensé-
gükkel megalapozták települé-
sünk várossá fejlődését, hozzá-
járultak társadalmi, közösségi 
életének kialakításához. Akad 
közöttük országosan, sőt nem-
zetközi ismertséggel bíró híres-
ség, de szép számmal vannak, 
kikről még nem hallottunk. 
Őket mutatja be e sorozat.

hUbAY MiKLóS 
A festőművész bemutatásakor 

érvényes a Radnóti-vers megkez-
dett sora, mely Hubay Miklós ön-
vallomása is egyben: „Belőle nőt-
tem én… itthon vagyok”.

Szerencsen született 1922-ben 
és a Hegyaljával együtt élt, itt al-
kotott, s mint rajztanár, a szép 
tiszteletére nevelte az ifjúságot. E 
táj vidékének színessége, formák-
ban való gazdagsága akkor bon-
takozott ki előtte, amikor a Sze-
rencs-patak partján, a régi erdő 
fái alatt, az Aranka-tető ösvényei 
mentén, a kanyargó városszé-
li utcákon kereste a rajzolni va-
lót. Ezekből az elraktározott él-
ményekből eredeztethető művé-
szi felfogása: az örök természeti 
szépség dicsérete. 1967-ben költö-
zött a fővárosba, de nem szakadt 
el a szülőföldjétől. A Szerencs-
ről Elszármazottak Baráti Köré-
nek és a Bocskai Társaságnak is 
alapító tagja, a Haza Szolgálatá-
ért Érdemérem és egyéb kitünte-
tések birtokosa. Nem volt hivatá-
sos festőművész, tanárként dolgo-
zott hosszú évtizedeken keresz-
tül, mégis neve elsősorban piktú-
rái révén vált ismertté. Ajándék-

ba kapta az alkotás kincsét, gyö-
nyörűségét, s e tehetségét öröm-
mel adta tovább. Szülővárosához 
való kötődését rendszeres haza-
látogatása, a város társasági életé-
ben való aktív részvétel, számos 
tárlat és kiállítás is igazolja. Szülő-
földje környékének tájszépsége je-
lentette számára az alkotói kedvet 
és témát. Sokat tanult, rendszeres 
látogatója volt a hazai művészte-
lepeknek: Sopron, Kőszeg, Tokaj, 
Balatonfűzfő. Olajfestményeit el-
sősorban a természeti táj inspirál-
ta, de a csendéletek megnyugta-
tó színvilága is megragadta a tár-
latainak látogatóit. A rendkívül 
fegyelmezett, realista szemléle-
tű művész-tanár meleg embersé-
gével az értékmegőrző művészek 
közé tartozott. 

Nem követett irányzatokat, ke-
rült mindenféle mesterkéltséget. 
Számára a festészet a hagyomá-
nyok továbbélése volt, és nem 
valami moderneskedő, újítások-
kal teli kitűnni vágyás. Ugyan-
akkor Freud állítása, miszerint 
mások álmai minket is álmod-
ni tanítanak, nem állt eszmevi-
lágától távol. Képei számos kiál-
lításon vettek részt, és kerültek 
magánszemélyek és közintéze-
tek tulajdonába. „A valóságban 
keresem a szépet. Szeretem a ter-
mészetet, a hegyeket, a vizet és az 
embereket” – vallotta önmagáról. 
Számtalan képén örökítette meg 
és csempészte oda Szerencs egy-
egy részletét: a számára oly ked-
ves cukorgyárat a tájba belekom-
ponálva, hirdetve, hogy szeretete 
és hűsége megmaradt. 

Hatvanhét éves korában, elhú-
zódó, súlyos betegség után Buda-
pesten hunyt el.           O. Z. M.

Mérföldkő: a rockzene örök
Bizonyára sokan vannak, 

akiknek kellemes ifjúkori em-
lék jut eszébe, ha olyan zene-
karneveket említünk, mint a 
Rock-Stop, vagy a Messiás. A 
bandák tagjai tizenévesen sze-
rették meg a rockzenét. Emlék-
szem egy majálisra – úgy 30 év-
vel ezelőtt lehetett –, amikor az 
Árpád-hegyen felállított szín-
padon – amely nem volt más, 
mint egy traktor pótkocsija – 
egymás után hozták lázba a 
közönséget. Teltek-múltak az 
évek, az ifjakból tisztes család-
apa lett, de a muzsika szeretete 
ma is bennük él.

Miért is idéztük e két zene-
kar nevét? Talán azért, mert az 
elmúlt évtizedekben ők szolgál-
tak példaként a felnövekvő helyi 
zenész generációknak. Szeren-
csére ma is sok fiatal kerül kap-
csolatba a muzsikával, újabb és 
újabb együttesek alakulnak, de 
az „öreg” muzsikusok vérében 
ma is ott pezseg a rock’n roll. Így 
érkeztünk el ahhoz a csapathoz, 
amely mintegy négy esztendő-
vel ezelőtt jött létre Szerencsen. 
Nem tinicsapatról beszélünk. 
Mérföldkő – így nevezik magu-
kat a zenészek.

– Négy éve alakult a zenekar, 
néhányan kö-
zülünk egykor 
a Rock-Stop 
nevű bandá-
ban játszottak 
– emelte ki be-
szélgetésünk 

elején Majoros Zsolt, vagy köz-
ismert nevén Csumma, a Mér-
földkő énekese (fotónkon). – Kü-
lönböző okok miatt megszűnt a 
Rock-Stop, de mi nem akartuk 
soha abbahagyni a zenét. Új ta-
gok után néztünk, s hosszas ke-
resgélés után alakult ki a mos-
tani felállás, amelynek az lett 
az eredménye, hogy a mai ze-
nénk sokkal jobb annál, mint 
amit valaha is csináltunk. 

– Kik alkotják a zenekart? 
– A világ legjobb zenészeiről 

van szó – nevet fel Majoros Zsolt 
– hiszen a dobok mögött ott ül 
Benke István, azaz Fofó, akivel 
immár tizenhét éve együtt mu-
zsikálok. Basszusgitárosunk 
Rudolf Csaba, vele szintén ilyen 
hosszú idő óta köt össze a zene. 
Kardos György az egyik szóló-
gitáros, szerintem őt sem kell 
bemutatni Szerencsen, Vaszily 
Zoltán pedig egy miskolci srác, 
akire hosszas kutatás után buk-
kantunk rá, s igazából már vele 
együtt alakult a Mérföldkő. Egy 
éve játszik velünk Sike Norbi, a 
billentyűs, ő szintén sok színt ho-
zott a zenekarba és van egy új ta-
gunk is, Erdei Zoltán személyé-
ben. Ő a technikusunk, aki fog-
lalkozik a zenekar „lelkivilágá-
val”, és mindenben segít minket, 
amiben csak tud. 

– Miért pont Mérföldkő? 
– Azért, mert úgy éreztük, 

hogy mindannyiunk életében 
olyan szakasz kezdődik el, ami 
a szó klasszikus értelmére is utal. 
Nem vagyunk már huszonéve-

sek, régen zenélünk. Barátok va-
gyunk, azt csináljuk, amit szere-
tünk, és tudjuk, hogy ezt valójá-
ban soha nem lehet abbahagyni. 
Egy szó, mint száz, néhány éve 
új dologba vágtuk a fejszénket, s 
az a pont valóban mérföldkő volt 
az életünkben.

– A közelmúltban újdonsággal 
rukkolt elő a csapat. Miről van szó? 

– Próbáltunk olyan dolgot ki-
találni, amellyel jó hangulatot tu-
dunk teremteni akár kisebb klu-
bokban is. Ez lett az unplugged 
műsorunk, melyben kizárólag 
akusztikus hangszerekkel lé-
pünk színpadra – magyarázza 
Csumma, majd ennél a pont-
nál átveszi a szót Vaszily Zol-
tán (Vaszka) gitáros, akit a Mér-
földkő zenei atyjaként tartanak 
számon társai. – Ha jól emlék-
szem, egy közös ismerősünk ré-
vén 2007 novemberében hallot-
tam, hogy gitárost keresnek a fi-
úk, de nem kapkodtam el, kb. há-
rom hónapot vártam, amíg fel-
hívtam Csummát. Eljöttem az el-
ső próbára és ittragadtam. Örül-
tem, hogy tetszett a játékom és 
már az elejétől úgy éreztem, 
hogy szinte azonnal aktív tag-
ja lettem a zenekarnak. Fejlőd-
tünk zeneileg, emberileg, ma 
már egymás rezdüléseit is érez-
zük a próbán, illetve a koncerte-
ken egyaránt.

Mint arról korábban is szó 
volt, a zenénk a rock alapjain 
indult. Csumma, Fofó és Csaba 
már „ezer éve” együtt játszanak, 
tehát a stílus adott volt. Amikor 

beléptem a zenekarba – illetve 
Gyuri és Norbi is csatlakozott –, 
úgy éreztük, hogy a saját hang-
szerünknek megfelelően pró-
báljuk terelni a muzsikát egy új 
irányba, főleg az élő- és a gitár-
zenére építve, kissé bluesosabbá 
tenni, hangulatosabbá, énekel-
hetőbbé varázsolni a dallamo-
kat. Főleg olyan számokat vá-
lasztottunk a repertoárunkba, 
amelyeket a közönség ismer és 
szeret. Magyar feldolgozásaink 
között Deák Bill, Hobo, Edda is 
megtalálható, a külföldiek kö-
zül Gary Moore-, Whitesnake-, 
Van Halen-dalokat tűzünk in-
kább műsorra. 

Tavaly, amikor szeptember-
ben véget értek a koncertek, 
felvetettem a fiúknak: mi len-
ne, ha a meglévő repertoárt 
egy kicsit áthangszerelnénk, 
akusztikusabbá tennénk. 
Nagy kihívás volt mindenki-
nek, mivel akusztikus hang-
szeren játszani teljesen más. 
Sokkal nagyobb a hibalehető-
ség, azonban a zenei hangzá-
son túl sokkal nagyobb hang-
súlyt kap az ének és valahogy 
minden hangszer elkezdi a sa-
ját életét élni. Úgy gondolom, 
ezáltal még közelebb kerü-
lünk a közönséghez, amit egy 
ugyancsak tavalyi miskolci 
koncert teljes mértékben iga-
zolt. Az első unplugged fel-
lépésünk után annyi pozitív 
visszajelzést kaptunk, amire 
mi magunk sem számítottunk. 
Ez tehát újabb mérföldkő volt 

a zenekar életében – emelte ki 
Vaszily Zoltán gitáros.

A Mérföldkő zenekar az el-
múlt időszakban főleg motoros 
fesztiválokon, kisebb klubokban 
szórakoztatta a közönséget. Egy 
alkalommal eljutottak a csehor-
szági Český Těšínbe is, ahol egy 
jazzfesztiválon volt lehetőségük 
a bemutatkozásra, majd ugyan-
csak külhonban, egy tornaaljai 
koncert bővítette a külföldi sze-
replések sorát. Meg kell említe-
ni, amikor 2011-ben a Kerecsen-
di Motoros Baráti Kör meghívá-
sának eleget téve, Vámosbalogon 
léptek fel egy árvaház megsegí-
tésére szervezett jótékonysági 
koncerten, olyan zenekarokkal, 
mint a Pokolgép, vagy a Mobil 
mánia. 

– Igazából nagy célokat nem 
állítunk magunk elé – veszi át a 

szót ismét Majoros Zsolt. – Jelen-
leg 30 dalnál járunk, amit feldol-
goztunk, így szükség esetén leg-
alább 2,5-3 órát tudunk játszani 
akár elektronikus hangszerek-
kel, vagy az új unplugged mű-
sorunk keretében. Mostanában 
stúdiófelvételeket készítünk, 
aminek elsődleges célja, hogy a 
barátainknak tudjunk adni aján-
dékba saját hanganyagot és ter-
mészetesen szeretnénk népsze-
rűsíteni is ezáltal a zenekart. 

– A szerencsi közönség mikor lát-
hatja legközelebb a Mérföldkő együt-
test? 

– Szeretnénk Szerencsen ját-
szani, ha lehetőséget kapunk 
rá. Jó lenne tovább erősíteni a 
rockéletet a városunkban, ha eb-
ben Szerencs is partner, akkor jö-
het az újabb Mérföldkő.

M. Z.

Az együttes rendszeresen próbálja az új dalokat. A fotón bal-
ról: Rudolf Csaba és Kardos György.
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NÉPSZERŰ ÖSZTÖNDÍJAS 
KÉPZÉSEK

Az elmúlt év legjelentő-
sebb változása volt a Szeren-
csi Szakképző Iskola életé-
ben, hogy 2011. augusztus 
1-jétől a fenntartó Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Ön-
kormányzat az intézményt 
összevonta a Tokaji Mező-
gazdasági Szakképző Iskola 
és Kollégiummal. 

Emiatt a 2011/2012-es oktatási 
évet már Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Önkormányzat Sze-
rencsi Szakképző Iskola és Kol-
légium néven, szerencsi szék-
hellyel kezdte meg a tanintézet.

– Jelenleg Szerencsen 633 (11 
szakközépiskolás és 15 szakis-
kolás osztály, Tokajban pedig 
345 diákunk van, a két isko-
lában összesen 978 tanulóval 
foglalkoznak pedagógusaink 
– tájékoztatta a Szerencsi Hí-
reket Kovács Julianna igazga-
tó (fotónkon).

Mint megtudtuk, az elmúlt 
évekhez hasonlóan most is 
vannak kiemelten támogatott 
szakmák, azonban a követke-
ző tanévben például a szakács-
képzést kiveszik ebből a támo-
gatási körből, ami aggodalom-
mal tölti el az igazgatót, hiszen 
– mint mondta – a támogatott 
szakmák után járó ösztöndíj 
nagyban befolyásolja a jelent-
kezők számát. 

A szerencsi intézményben 
két szakma tartozik a kiemel-
ten támogatott képzések közé: 
a központifűtés- és csőhálózat- 
szerelő, valamint a villanysze-
relő. Tokajban pedig a növény-
termesztési gépüzemeltető, 
gépkarbantartó és a szakács. 

– További probléma, hogy a 
Tisza-parti városban fokozato-
san erősödik a Kereskedelmi és 
Idegenforgalmi Középiskola, 
mivel ott is elindították a sza-
kács-pincér képzést – emelte ki 
Kovács Julianna. 

– Mint említettem, a gyer-
mekek jelentkezését befolyá-
solják a kiemelten támogatott 
szakmák, ahol az ösztöndíj 
mértéke 2,51-es átlag felett már 
havi tízezer forint, a jobb tanu-
lók pedig akár harmincezer fo-
rintos ösztöndíjat is kaphatnak 
havonta – ismertette az igazga-
tó. Az igazgató szólt a vizsga-
rendszer átalakulásáról: beve-

zetik a hároméves képzést, így 
– a tervek szerint – csak az el-
ső évben vehetnek részt tan-
műhely-foglalkozásokon a di-
ákok, a 10. és 11. évfolyamon 
már képzőhelyet kell válasz-
taniuk. Sajnos azonban a gaz-
dasági válság egyik érezhető 
hatása, hogy egyre kevesebb 
olyan vállalkozás van, amely 
tanulók képzésével tud fog-
lalkozni. 

Kovács Julianna kiemelte to-
vábbá, hogy ebben a tanévben 
Szerencsen kilenc osztály vé-
gez, Tokajban pedig öt osztály 
diákjai fejezik be tanulmánya-
ikat. Az előző évekhez hason-
lóan a kilencedik évfolyamo-
sok között vannak olyan diá-
kok, akik nehezebben szokják 
meg az új szabályokat, sajnála-
tos azonban, hogy ezekben a 
csoportokban nagyobb a buká-
sok száma, a központi intézke-
dések ellenére is sokan vannak, 
akik nem látogatják rendszere-
sen az órákat. Több olyan tanu-
ló van, aki túllépte a megenge-
dett ötven órás határt, azonban 
az iskoláztatási támogatást en-
nek ellenére sem vonták meg 
tőlük. 

Az idei esztendő változása, 
hogy 2012. január 1-jétől a közép-
fokú oktatási intézmény fenn-
tartója a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Kormányhivatal.

MEghoSSZAbbÍToTT 
JElENTkEZÉSi hATáRiDő

A tavaly december 15-én 
megjelent felsőoktatási fel-
vételi tájékoztató kiadványok 
kéziratának nyomdai leadását 
követően több változás is tör-
tént a jogszabályokban. Ennek 
megfelelően a felsőoktatási in-
tézmények korrigálták az elő-
zőleg meghirdetett képzései-
ket, egyes esetekben a jelent-
kezés és felvétel feltételeit.  

Az egyik legfontosabb vál-
tozás, hogy a magyar felsőok-
tatási intézményekben 2012 
szep temberétől a nemzeti fel-
sőoktatásról szóló törvény el-
fogadásával három finanszíro-
zási formában (állami ösztöndí-
jas, állami részösztöndíjas, ön-
költséges) lehet a tanulmányo-
kat folytatni. A Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemen közszol-
gálati ösztöndíjas és önköltsé-
ges forma létezik. 

Az oktatásért felelős minisz-
ter azt is meghatározta, hogy 
az egyes felsőoktatási intéz-
mények képzési területen-
ként mennyi állami ösztöndí-
jas hallgatót vehetnek fel. E mi-
niszteri döntés végrehajtása-
ként az egyetemeknek és főis-
koláknak újra kellett gondolni-
uk, hogy milyen szakokat indí-
tanak, illetve indíthatnak álla-
mi ösztöndíjas – korábbi nevén 
államilag támogatott – formá-
ban. Ennek megfelelően a felvé-
teli tájékoztató kiadványokban 
meghirdetett képzések egy ré-
szét törölték.

Az alapképzéseket és az 
egységes, osztatlan képzése-
ket érintő változások legfonto-
sabb okai a következők voltak: 
a jogi képzési területen az egy-
séges, osztatlan jogászképzés 
állami ösztöndíjas formában 
csak az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetemen és a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen in-
dulhat, tehát a többi képzési he-
lyen csak önköltséges formában 
indul ilyen szak. A közigazga-
tási, rendészeti és katonai kép-
zési területen az igazgatásszer-
vező és a nemzetközi igazgatás 

alapképzési szakok nem indul-
hatnak állami ösztöndíjas for-
mában. Az igazgatásszerve-
ző szak közszolgálati ösztön-
díjas formában indul a Nem-
zeti Közszolgálati Egyetemen. 
A gazdaságtudományok kép-
zési területen csak az alkalma-
zott közgazdaságtan, a gazda-
ságelemzés, a közszolgálati és a 
nemzetközi gazdálkodás alap-
képzési szakok indulnak állami 
ösztöndíjas formában.

A társadalomtudomány kép-
zési területen elsősorban a szoci-
ális munka, a szociálpedagógia, 
az informatikus könyvtáros, a 
kulturális antropológia és a szo-
ciológia alapképzési szakok in-
dulhatnak – az egyéb, ide tarto-
zó szakok speciális esetekben, 
kis létszámban – állami ösztön-
díjas formában. A magán főis-
kolák nem indíthatnak állami 
ösztöndíjas képzést sem alap-
képzésben, sem egységes, osz-
tatlan képzésben, sem felsőfo-
kú szakképzésben.

A felvételi tájékoztató kiadvá-
nyok megjelenése után néhány 
új alapképzési szak, egységes, 
osztatlan képzés és mesterkép-
zési szak, illetve felsőfokú szak-
képzés indítására kaptak lehe-
tőséget a felsőoktatási intézmé-
nyek. Ugyancsak sor került né-
hány esetben a jelentkezéshez 
szükséges egyéb információk, 
bizonyos esetekben a megje-
lent intézményi adatok korrek-
ciójára, amelyek szükségesek a 
megalapozott döntéshez.

A Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetem 
képzései és azok spe-
ciális szabályai, vala-
mint a felvételi tájé-
koztató kiadványok 
egyéb korrekciói, a 
törlések, kiegészíté-
sek, valamint termé-
szetesen az új meg-
hirdetések beépül-
nek a tájékoztató ki-
adványok elektroni-
kus szövegébe, és ja-
nuár 31-től egységes 
szerkezetben megta-

lálhatók a www.felvi.hu honla-
pon. A szakemberek felhívják 
a jelentkezők figyelmét arra is, 
hogy a felvi.hu-n minden jelent-
kező ellenőrizze a felvételi tájé-
koztató kiadványok elektroni-
kus változatában, hogy az általa 
kiválasztott képzés indul-e ab-
ban a finanszírozási formában, 
amire jelentkezni kíván. 

Továbbá arra is kitérnek, 
hogy aki teheti, használja az 
elektronikus jelentkezés (e-fel-
vételi) lehetőségét, mert a válto-
zások abban is átvezetésre ke-
rültek.

Azok a jelentkezők, akik a 
2012. január 31-én a felvi.hu-n 
kiadott közlemény előtt adták 
be jelentkezésüket, díjmentesen 
korrigálhatják azt a megjelent új 
információk alapján, a felvi.hu-n 
lévő kérvénytáblából letölthető 
nyomtatvány beküldésével.

A fenti változásokra való te-
kintettel 2012. február 2-án a 
Nemzeti Erőforrás Minisztéri-
um oktatásért felelős államtit-
kársága úgy döntött, meghosz-
szabbítja a felvételi jelentkezé-
si határidőt, ezzel hozzájárul-
va ahhoz, hogy a tanulók mi-
nél megfontoltabban döntést 
tudjanak hozni a továbbtanu-
lásukkal kapcsolatban.

Így legkésőbb február 24-
én éjfélig kell a jelentkezése-
ket elektronikusan benyújta-
ni vagy a hagyományos mó-
don (papír alapon) postára ad-
ni. Forrás: www.felvi.hu; www.
kormány.hu.

Akikre büszkék vagyunk

 NyÍRi bogláRkA 
biANkA

A Bocs-
kai István 
Gimnázium 
ny olc ad i k 
évfolyamos 
tanulója (fo-
tónkon) ki-
váló tanul-
mányi eredményei révén hív-
ta fel magára a pedagógusok 
figyelmét.

A Monokról bejáró diáknak 
saját és szülői döntés alapján 
esett a választása a szerencsi 
gimnáziumra. – Véleményem 
szerint ez egy nagy közösség, 
ahol mindenki a képességei-
nek megfelelően választhat 
a tagozatok közül – fogalma-
zott Boglárka, aki szabadide-
jében, illetve hétvégente szíve-
sen kirándul családjával a kö-
zeli Aranyosi-völgybe, a regé-
ci várba, fedezik fel a zemplé-
ni táj szépségeit. Gyermekkora 
óta lovagol, szeret olvasni és ze-
nét hallgatni.

Szabadidős elfoglaltságai 
nem mennek a tanulás rová-
sára, hiszen elmondása sze-
rint precíz, nem szereti, ha 
egy megtanulandó anyagból 
akár egy mondat is kimarad. 
Így előfordul, hogy napon-
ta 4-5 órát is tanul, amit szü-
lei nem mindig vesznek jó né-

ven. Ennek ellenére szeret ta-
nulni, ami könnyen is megy 
neki, így egy-egy új ismeret-
anyag elsajátítása nem okoz 
gondot számára. Kedvenc tan-
tárgya a biológia, de kiemelt fi-
gyelmet fordít a kémiára, an-
golra –, amely szerinte ebben a 
korban nagyon fontos –, csak-
úgy, mint a matematika. 

Az érettségi után az Eötvös 
Loránd Tudományegyetemen, 
vagy a Semmelweis Egyete-
men szeretne továbbtanulni, 
mivel – mint mondja – ezek-
be az intézményekbe magas 
pontszámmal veszik fel a hall-
gatókat. – Az említett felsőok-
tatási intézményekbe nagyon 
nehéz a bekerülés, csak a leg-
jobbak tanulhatnak ott, és én 
is közéjük szeretnék tartozni 
– hangsúlyozta Boglárka, aki-
nek tervei között tehát az or-
vosi vagy a jogi pálya áll az el-
ső helyen.

Mint megtudtuk, a nyolca-
dik évfolyamos diák első osz-
tályos kora óta jár különféle ta-
nulmányi versenyekre. Kiváló 
eredményeket ért el magyar-
ból és matematikából is. – Nem 
telik el egy hét sem, hogy ne 
vegyek részt valamilyen ver-
senyen. Legközelebb egy la-
tin nyelvi versenyen fogok 
részt venni. 

MilyEN lETT A fÉlÉvi 
biZoNyÍTváNy?

Tóth Zoltán 
Balázs (Bolyai 
János Általá-
nos Iskola)

Harmadik 
osztályos ta-
nuló vagyok, 
a bizonyítványom eddig min-
den évben kitűnő lett. Szeretek 
iskolába járni és tanulni. Óvo-
dás korom óta kedvelem a ver-
seket, szívesen szerepelek kö-
zönség előtt. Kedvenc tantár-
gyaim közé tartozik a mate-
matika, jelenleg készülök a kö-
zelgő Zrínyi Ilona matematika 
versenyre. Szabadidőmben szí-
vesen vagyok a természetben, 
de szeretek számítógépezni is, 
bár ennek feltétele a jó tanul-
mányi eredményem, valamint 
most kezdtem el sakkszakkör-
re járni, amit nagyon élvezek. 
Nagymamám és édesanyám 
számára fontos a vallásos ne-
veltetésem és a mások irán-
ti tisztelet. Minden vasárnap 
misére járunk, ahol ministrá-
lok, májusban pedig elsőáldo-
zó leszek. 

K r ajny á k 
Enikő (Bolyai 
János Általá-
nos Iskola)

Nyolcadi-
kos vagyok és 
minden tan-
tárgyból ötöst kaptam félévkor, 
tehát kitűnő lett a bizonyítvá-
nyom. A tanult tantárgyak kö-
zül a történelmet, a magyart és 
az angol nyelvet szeretem a leg-
jobban, de igyekszem jól teljesí-
teni a többi tárgyból is. A Bocs-
kai István Gimnázium angol 
tagozatán szeretnék tovább-

tanulni. Mivel szerencsi va-
gyok, és nagyon szeretek itt él-
ni, nem szívesen mennék más, 
esetleg ismertebb középiskolá-
ba. Tudom, hogy a helyi gim-
názium is jó alapokat ad bármi-
lyen későbbi felvételihez. A Bo-
lyai János Általános Iskolában 
nagyon felkészült tanárok ok-
tatnak, amely látszik a megyei 
és az országos versenyeken el-
ért eredményeinken is. Szabad-
időmben szívesen olvasok, ze-
nét hallgatok, és amikor csak 
tehetem, zongorázok. 

P á l i n k á s 
Petra (Rákóczi 
Zsigmond Ál-
talános Iskola) 

Ebben az 
évben kezd-
tem az ötödik 
osztályt, kéttannyelvű képzés 
keretében. Negyedikes koro-
mig kitűnő voltam, most saj-
nos kaptam egy négyest, amit 
év végére szeretnék kijavítani. 
Kedvenc tantárgyaim közé tar-
tozik az angol és az angol tör-
ténelem. Már többször voltam 
nyelvi versenyen is. Ez a tan-
év nagyon jól kezdődött, mivel 
mindjárt az elején osztálykirán-
duláson vettünk részt. Tanár 
bácsi gyalogtúrára vitt minket 
a Kopasz-hegyre. Fürödtünk a 
Tiszában, a szülők bográcsban 
főztek nekünk. Így kezdtük az 
ötödik osztályt. 

Az iskola mellett járok külön 
angolórára és hittanra, és most 
indult a teniszszakkör is, ami 
nagyon érdekel. Szabadidőm-
ben szívesen járok könyvtárba, 
nagyon érdekel az ókori Egyip-
tom története, de más könyve-

ket is szívesen olvasok. Ebben 
a tanévben a meghirdetett ol-
vasottsági versenyen is részt 
vettem. Óvodás korom óta já-
rok úszni, amit szintén nagyon 
szeretek. Most jutottunk be a 
diákolimpia megyei versenyé-
re. Kedvenc időtöltéseim egyi-
kéhez tartozik a tánc is, amely 
mindig kikapcsol.

Pelbárt Eni-
kő (Rákóczi 
Zsigmond Ál-
talános Iskola)

Hetedik osz-
tályos vagyok 
és nagyon sze-
retek ebbe az iskolába járni, mi-
vel kiváló pedagógusok taní-
tanak itt és az osztályközössé-
günk is jó. Úgy gondolom, hogy 
ezt a félévet is szép eredmény-
nyel zártam. Az idei tanévben 
már nagyobb a követelmény, 
mint eddig, az új tantárgyak 
miatt jóval többet kell tanulni. 
Kedvencem a magyar és a rajz. 
Azért is szeretek ebbe az iskolá-
ba járni, mert itt minden gyer-
mek találhat magának délutá-
ni elfoglaltságot. A sok lehető-
ség közül én a képzőművésze-
tet és a drámát választottam. 
Hét éve járok képzőművésze-
tire, sok rajzversenyen értem 
el helyezést. Legnagyobb sike-
remnek egy zánkai nemzet-
közi rajzversenyen elért helye-
zést tartok, ahol aranydiplomát 
kaptam. Szabadidőmben szíve-
sen rajzolok és festek csendélete-
ket. Két éve elkezdtem drámá-
ra is járni, amit szintén nagyon 
kedvelek. A városi műsorokban 
is szerepelni szoktunk.

E. K.

A diákoknak alapos fejtörést okozhat az 
egyetemek, főiskolák kiválasztása. 
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BrazíliáBól érkezett: Paula Coelho
A Bocskai István Gimnázi-

umban és a Rákóczi Zsigmond 
Általános Iskolában idén két 
fiatal pedagógus segíti az an-
gol nyelvi oktatást. Egyikük 
Paula Coelho (fotónkon), aki 
Brazíliából, az Amazonas ál-
lambeli Manausból érkezett 
Szerencsre. 

Paula az AIESEC csereprog-
ramjában vesz részt, amelyre 
18–30 évesek jelentkezhetnek. 
Ez a világ legnagyobb nemzet-
közi, fiataloknak szóló szerveze-
te, amely a felsőoktatásban ta-
nuló hallgatók számára jött lét-
re, és 110 országban, közel 60 
ezer emberrel képviselteti ma-
gát. – A program által rengeteg 
tapasztalattal gazdagodhat az 

ember, fejlesztheti a személyes 
és a munkatapasztalatait. Én 
is ezért vagyok itt – fogalma-
zott a segédtanár. – 25 éves va-
gyok, és 2010-ben pszichológia 
szakon végeztem egy Amazo-
nasi egyetemen – folytatta Pau-

la, aki elárulta, hogy városunk-
ban a diákok angoltudását segít 
fejleszteni, és igyekszik bevezet-
ni őket a brazil kultúra világába. 
Mint megtudtuk, a csereprog-
ram keretében másfél hónapot 
tölt városunkban.

Az ifjú brazil tanársegéd 2011. 
december 29-én érkezett Ma-
gyarországra. – Budapesten töl-
töttem a szilvesztert a barátaim-
mal – árulta el Paula, majd hoz-
zátette, hogy jelenleg összesen 
ötven brazil felnőtt vesz részt 
ugyanebben a szakmai gya-
korlati programban Magyaror-
szágon. 

Az AIESEC szállást és étke-
zést biztosít neki a kollégium-
ban, ahol reggelit és vacsorát 
kap. Az ebédet az iskolától kap-

ja. Amikor arról érdeklődtünk, 
hogyan telnek a hétvégéi, az if-
jú hölgy elárulta, hogy szívesen 
látogat el más magyar városok-
ba. Járt Miskolcon, Debrecen-
ben és Egerben is. Egy-egy ki-
rándulásra vele tart a gimnázi-
umban tanító brazil barátnője is, 
esetleg magyar barátok, ismerős 
családok. Volt olyan hétvége is, 
amit szerencsi családokkal töl-
tött, akik különféle programo-
kat szerveztek számára. – Így 
soha nem érzem magam egye-
dül. Az itt élő emberek nagyon 
kedvesek, mindenki igyekszik 
segíteni nekem, és próbálják az 
ittlétemet minél kényelmesebbé 
tenni – fogalmazott a Brazíliából 
érkezett Paula Coelho.

E. K.

Gimnazistáknak joGról  
és a választásokról

A Bocskai 
István Gim-
náziumban 
tartott elő-
adást febru-
ár 3-án Tóth 
Zoltán, a má-
sodik Orbán-kormány Hon-
védelmi Minisztériumának 
egykori helyettes államtitká-
ra (fotónkon).

A végzős diákoknak szerve-
zett eseményen Kocsis József 
pedagógus, az Európai Vá-
lasztási Szakértők Szövetsége 
(ACEEEO) regionális koordi-
nátora ismertette: a rendhagyó 
társadalomismeret- és történe-
lemóra elsődleges célja, hogy a 
fiatalok megismerkedjenek a 
joggal és a választásokkal kap-
csolatos legfontosabb tudniva-
lókkal.

Tóth Zoltán többek között 
szólt arról, hogy ki rendelkezik 

szavazati joggal, mikor és mi-
lyen formában, témában ren-
dezik Magyarországon a vá-
lasztásokat, hogyan lehet meg-
ismerni egy-egy párt és jelölt-
je programját. A jogtörténész 
és politológus előadásában ér-
dekességképpen említette az 
1947-es magyarországi válasz-
tási csalást, amely kékcédu-
lás szavazások néven vált is-
mertté. Mint elhangzott, a kék 
háttérnyomású, választói név-
jegyzékkivonattal (a hírhedt 
kék cédula) is lehetett szavazni 
a lakhelytől távol, így az orszá-
got teherautókkal, vonaton já-
ró kommunisták közül sokan 
15-20 alkalommal is szavaztak 
ugyanazon a választáson. En-
nek eredményeként a szavaza-
tok a többszörösére nőttek. Az 
egyetemi oktató szerint a ’90-es 
évek óta azonban olyan rend-
szerrel rendelkeznek, amely ki-
védi a csalásokat. A 2005-ben 

megrendezett Választási Szak-
értők Világkonferenciáján ho-
zott határozat alapján minden 
év februárjának első csütörtö-
kén az Amerikai Egyesült Ál-
lamoktól Európa keleti széléig, 
számos országban emlékeznek 
meg a választások világnapjá-
ról. Ennek célja többek között, 
hogy felhívják a kormányok fi-
gyelmét arra, hogy mennyire 

fontos az először voksolók hi-
teles tájékoztatása. A megfele-
lő információadás érdekében 
az ACEEEO mintegy 30-40 or-
szág közép- és felsőoktatási in-
tézményeiben szervez szakmai 
ismertetőket, kiemelt figyelmet 
fordítva a 18. életévük betöltése 
előtt álló fiatalokra, akik hama-
rosan szavazati jogot kapnak.

E. K.

zemPléni szólótánC- 
Fesztivál

Az idén hatodik alkalommal 
vettünk részt Sárospatakon a 
szólótánc-fesztiválon. Tíz fővel 
képviseltük a szerencsi művé-
szeti iskolát. Egy hónapig ké-
szültünk, gyakoroltunk, sok-
szor órákon keresztül roptuk a 
táncot. Néha elfáradtunk, de na-
gyon sokat mókáztunk, nevet-
tünk. A felkészüléseken min-
denki szorgalmasan dolgozott 
Bajári Éva tanárnő nagy örö-
mére. Aztán telt-múlt az idő 
és elérkezett január 20-a, a ver-
seny napja. Már reggel, az indu-
láskor látszott mindenkin az iz-
galom. A kicsik azért drukkol-
tak, mert most vettek részt elő-
ször ilyen eseményen, mi pe-
dig azért, mert már nagyon 
akartunk nyerni. Azért szeret-
jük ezt a versenyt, mert mindig 
nagyon jó a hangulat, zenészek 
húzzák a talpalávalót, óriási a 
színpad, amin jó érzés táncolni. 
Az a legklasszabb, amikor fenn 
vagy a színpadon, kiállsz, és lá-
tod, hogy minden szempár té-
ged néz, ez fergeteges érzés. A 
kicsik is csak addig izgultak, 
míg fel nem mentek a színpad-

ra, ott már otthon érezték ma-
gukat. Jól kihasználták a teret, 
és kitáncolták a lépéseket. Mi-
kor mi kerültünk fel a színpad-
ra a párommal, kizártuk a kül-
világot, semmire nem figyel-
tünk, csak egymásra. Ilyenkor 
az sem jut eszünkbe, hogy el ne 
rontsuk, vagy hogy nyerni kel-
lene, csak élvezzük a mozdula-
tokat, mert „tánc közben az le-
hetsz, ami csak lenni akarsz ab-
ban a pillanatban”. A szorgal-
munknak meglett a gyümöl-
cse, hiszen hat különdíjat hoz-
tunk el, aminek nagyon örül-
tünk, még ha nem is dobogós 
helyezés, de ez is nagyon szép 
eredmény. Idén először elhoz-
tunk egy fődíjat is, a „bokrétát”, 
amit iskolánk ügyes kis tanítvá-
nya, Bogoly Levente nyert meg. 
Együtt örültünk vele a sikernek.

Hazafelé már arról beszélget-
tünk, hogy jövőre újult erővel 
vágunk neki ennek a verseny-
nek, hiszen azt a bizonyos do-
bogós helyet csak meg kellene 
szerezni!

Domonkos Vivien
Rákóczi iskola 8. c

Dalos Délelőtt a Rákócziban
Interaktív zenei műsort lát-

hattak február 3-án a szerencsi 
gyermekek. A Rákóczi Zsig-
mond Általános Iskola aulá-
jában megtartott eseményen 
Verbó Ákos előadóművésszel 
közösen fakadtak dalra az ap-
róságok. A népszerű külföl-
di és hazai mesékből ismert 
szerzeményeket gitár kísére-
tében énekelte el az előadó. Az 
óvodások és az alsó tagozatos 
gyermekek szinte minden éne-
ket ismertek, vidáman kapcso-
lódtak be egy-egy dalba, ame-
lyek többnyire állatokról, szá-
mokról, álomországról szóltak.

A délelőtt folyamán felcsen-
dült többek között a Tarzan cí-
mű mese betétdala is, de hall-

hatták a gyermekek Halász 
Judit: Micimackó, valamint a 

Nagy Ho-ho-ho-horgász című 
népszerű slágereket is.

 Óvodások, iskolások együtt énekeltek. 

Újra Családi sPortnaP a BolyaiBan
2012. január 14-ére meghí-

vást kaptunk az iskolába egy 
családi sportnapra. A gyere-
kekkel együtt sor- és váltóver-
senyeken mértük össze gyor-
saságunkat és ügyességünket 
az évfolyam másik osztályával. 

Jó érzés volt Szabó tanár úr 
vezetésével újra sportolni, hi-
szen ő volt egyikünk-mási-
kunk testnevelő tanára – nem 
is olyan régen még.

A program kellemes hangu-
latban telt. Változatos feladatok 
végrehajtása közben éledt újra 
bennünk a versenyszellem. Ne-
künk, szülőknek igazi kihívás, 
hiszen mióta kikerültünk az 
iskola falai közül, nem igazán 
vagy nem rendszeresen spor-
toltunk.

A gyerekek küzdeni akarását 
látva – és a bizalmat a szemük-
ben, amikor ránk tekintettek – 
izmainkat nem kímélve futot-

tunk, bukfenceztünk vagy ép-
pen kis karikákon bújtunk át.

Ez a verseny sokat segített 
abban, hogy a szülőtársakkal 
jobban megismerjük egymást 
és rájöjjünk, milyen remek osz-
tály a miénk!

A gyerekek gyorsasága és 
a szülők tapasztalata segített 
minket a győzelemhez.

Jó volt újra gyereknek lenni!
Az 1. a osztályos tanulók  

szülei

a leGszeBB hÖlGyek és a Csokoládé
Az ország megyéinek leg-

szebb huszonegy hölgye közül 
hirdette ki a zsűri a Miss Alpok 
Adria Szépségverseny győzte-
sét január 28-án éjfélkor, a Mis-
kolci Egyetem Díszaulájában.

Az országos megmérette-
tést a Borsod-Abaúj-Zemplén 
Megyei Önkormányzat és a 
Miskolci Egyetem szervezésé-
ben tartották, a győztes és két 
udvarhölgye nemzetközi me-
zőnyben képviseli majd hazán-
kat. A megmérettetés a kilenc 
országot átkaroló Alpok Adria 
Munkaközösség – gazdasági, 
kulturális és piaci összefogás – 
rendezvényeként jött létre 1988-
ban Olaszországban. Hazánk 
2001-től vesz részt a versenye-
ken, 2010-től összekapcsolták a 
programot a szervezők a Me-
gye Szépe megválasztásával is. 

Az eseményen Mengyi Ro-
land, a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Közgyűlés elnöke 
az est fővédnökeként nyitotta 
meg a programot. Köszöntőjé-
ben hangsúlyozta, hogy a ver-
senyzők és az érdeklődők az or-
szág legszebb megyéjében tud-
hatják magukat, az esemény 
egyben arra is kiváló alkalom, 
hogy a térségre felhívják az or-
szág, illetve a nemzetközi köz-
vélemény figyelmét. Az elnö-

ki köszöntőt követően a me-
gyék szépségkirálynőinek be-
mutatkozó, bikinis, elegáns öl-
tözékű, végül díszmagyar ru-
hás felvonulása következett. 
Az átöltözések közötti időszak-
ban divatbemutató, néptánc, az 
EstHajnal zenekar műsora, Du-
kai Regina, továbbá a Vastag fi-
vérek fergeteges koncertje szí-
nesítette a programot, majd az 
éjfél előtti percekben hirdették 
ki a végeredményt. Második 
udvarhölgyi címet kapott Lu-
gosi Alexandra (Zala megye), 
az első udvarhölgyi szalag Ju-
hász Ivett (Jász-Nagykun-Szol-
nok megye) vállára került, a 
Miss Alpok Adria Szépségver-
seny győztesének járó koro-
nát Borkai Petra (Győr-Moson-

Sopron megye) vehette át Bar-
ta Zsanettól, az előző szépség-
verseny nyertesétől. A rendez-
vény belépőjegyekből szárma-
zó, közel egymilliós bevételét a 
Magyar Vöröskereszt számára 
ajánlották fel a szervezők. 

A rendezvény alkalmat adott 
megyénk legkiválóbb ízeinek, 
értékeinek bemutatására is, 
nem véletlenül kapott meghí-
vást a programra a Szerencsi 
Bonbon Kft. A csokoládéköl-
temények sikerét mi sem jelzi 
jobban, hogy számos alkalom-
mal „tévedtek vissza” a stand-
hoz egy kis kóstolásra a vendé-
gek, közöttük például Rokker 
Zsolti, aki érdeklődőként vett 
részt a miskolci eseményen.

SfL

A szépségverseny győztesei. 
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Hírek, információk

Még Most seM késő kérni 
a védőoltást

Tavaly novembertől igényel-
hető a háziorvosoktól a hazai 
gyártású, háromkomponen-
sű, szezonális influenza elleni 
védőoltás. A vakcina a 2009-es 
H1N1, továbbá az influenza A 
és  B vírus idei szezonban vár-
hatóan cirkuláló törzsei ellen 
nyújt védelmet. 

A védőoltást a hat hónaposnál 
idősebb krónikus betegeknek, 65 
éves kor fölött az egészségesek-
nek is javasolják. – A magas koc-
kázatú csoportokba tartozóknak 
1,3 millió dózis oltóanyag áll ren-
delkezésre térítésmentesen az 
idén is – tájékoztatta a Szeren-
csi Hírek szerkesztőségét Bor-
bély Zsuzsanna kistérségi tisz-
ti főorvos. – Gyermekeket 6–35 
hónapos kor között speciálisan 
nekik készült vakcinával lehet, 
sőt ajánlott oltani. Féléves kor 
alatt nem adható influenza elle-
ni vakcina, ilyen esetben a kör-
nyezetükben élők kérjenek ol-
tást, mert ezzel nemcsak magu-
kat védik, de csökkentik az ví-

rusok átadásának lehetőségét 
is. A várandós nőknél a terhes-
ség során bekövetkező élettani 
változások miatt gyakoribb le-
het a súlyos lefolyású influen-
za, ezért számukra idén is külö-
nösen javasolt az oltás, amely el-
ölt vírust tartalmaz, biztonságos 
és hatásos. Az ellenanyag beadá-
sa nemcsak a várandós nőt védi, 
hanem (születés után) még kö-
rülbelül fél évig a gyermek is vé-
dett lesz. Az elmúlt évtizedek ta-
pasztalatai szerint az influenza 
elleni védőoltásnak nincsenek 
komolyabb szövődményei, csu-
pán enyhe helyi reakciót és hő-
emelkedést okozhatnak. 

Gyakran felmerül alternatíva-
ként az immunrendszer erősíté-
se. Ezzel kapcsolatban azt hang-
súlyozzuk, hogy az influenzát 
vírus okozza, a vitaminok és az 
immunrendszer erősítése termé-
szetesen hasznosak, de a beteg-
ség megelőzésének leghatéko-
nyabb módja a védőoltás. Emel-
lett gyakori kézmosással, zsú-
folt helyek és influenzás bete-

gekkel való érintkezés elkerülé-
sével mindannyian tovább csök-
kenthetjük a megbetegedés koc-
kázatát addig is, amíg megkap-
juk a vakcinát. Az előző évekhez 
hasonlóan most is elérhetőek a 
patikákban különböző – influ-
enza elleni háromkomponensű 
– hazai és külföldi oltóanyagok, 
amelyek vénykötelesek. Az Or-
szágos Epidemiológiai Központ 
2011. október 20-tól indította el 
és ebben az esztendőben is foly-
tatja az influenza-figyelő szolgá-
latot. Területünkön nyolc orvos 
hetente jelenti az influenzasze-
rű megbetegedések számát. Az 
előző évek adatait áttekintve el-
mondható, hogy a legtöbb meg-
betegedést március első két he-
tében regisztráltuk, ezért szeret-
nénk felhívni mindenki figyel-
mét, hogy a védőoltás beadatása 
még mindig nem késő, a védett-
ség két hét alatt kialakul. Szeret-
nénk, ha egyre többen választa-
nák a megelőzést, a biztonságot 
– fogalmazott dr. Borbély Zsu-
zsanna.                                     SfL

lehetnek fagykárok 
az ültetvényekben

Van olyan szőlőtermelő, aki már elkezd-
te, vagy túl van a metszésen. A „hamar 
munka” azonban nem feltétlenül jelenti 
azt, hogy bőséges terméssel számolhat a 
gazda az ősz folyamán, ugyanis a szokat-
lanul kedvezőtlen időjárás nem kis mér-
tékben okozhat károkat az ültetvények-
ben.

Bogacskóné Spisák Judit, a 
szerencsi, legyesbényei, beke-
csi szőlőterületeket is felöle-
lő Rátkai Hegyközség hegybí-
rója (fotónkon) arról adott tá-
jékoztatást, hogy a szőlőterü-
letek egyharmad része már 
metszés alatt van. – Inkább a 
nagyobb parcellákkal rendel-
kező gazdák igyekeztek korán elkezdeni a 
munkát, mert külső segítség nélkül, időben 
szeretnének végezni. Egyelőre nem tudni, 
mennyire járnak jól a döntésükkel, mert a 
február első és második hetében tapasztal-
ható, szokatlanul hideg időjárás miatt meg-
fagyhatnak a vesszők. Persze, lehet, azt gon-
dolhatnánk, hogy ha már fagy, ugyanúgy 
fagy a metszett vessző is, mint a metszetlen, 
ám a helyzet nem ilyen egyszerű. A még le 
nem vágott szőlővesszők között mindig talál-
hatók olyanok, amelyeket alig, vagy csak ke-
véssé ér a fagykár, a hideg idő elmúltával te-
hát van választási lehetőség a visszavágásra. 
Ezzel szemben a két-három szemre visszavá-
gott szőlővesszők esetében – ha fagykár éri –, 
nincs helyette másik. Hacsak nem elég erős 

maga az adott növény, és kihajt egy vessző 
a tőkefejből. A mínusz 10 °C beköszöntével 
még örültünk, hogy végre egyszer megfagy-
nak, kipusztulnak a téli időszakra begubózó 
kártevők, ám a tartós mínusz 20 °C, vagy a 
még hidegebb idő már a növényre is káros, 
különösen akkor, ha napközben sem emel-

kedik számottevően a hőmér-
séklet. A fagyzugos területek-
ről már ne is beszéljünk – fo-
galmazott a hegybíró, aki meg-
jegyezte, hogy ilyenkor kellene 
foglalkozni a szerves trágyá-
zással is, de ez a munka idő-
ről időre elmarad. – Az okok 
között a pénzügyi háttér sze-
repel az első helyen, az embe-
reknél kevés a pénz, meggon-

dolják, mire költenek – folytatja Bogacskóné 
Spisák Judit. – Eltekintve a tavalyi esztendő-
től, nem igazán volt hasznuk a termelőknek 
éveken keresztül, nem volt megtakarításuk, 
nincs mit visszaforgatniuk. 

Tavaly egy rendkívül jól fizető felvásár-
lót sikerült a térségbe hoznunk és itt a jól fi-
zetés arra is értendő, hogy a termelők szin-
te azonnal megkapták a leadott, kiváló mi-
nőségű termés ellenértékét. Ezt a felvásárlót 
szeretnénk magunk mögött tudni ebben az 
évben is, az előrejelzés szerint dupláját ven-
né meg a tavalyi mennyiségnek – mondta el 
a hegybíró, hozzátéve, hogy a növényvéde-
lemről különböző tanácskozásokat, fórumo-
kat szerveznek a közeljövőben. 

SfL

városUnk 90 esztendős lakÓJa
Szerencs város polgármeste-

re otthonában köszöntötte feb-
ruár 1-jén 90. születésnapja al-
kalmából Klausz Lászlónét.

A jó egészségnek örven-
dő Margit néni 1922. február 
2-án született a Dunántúlon, 
Basaharcon. Onnan Hollóhá-
zára költözött a család, mivel 
a családfő az ottani porcelán-
gyárban kapott művezetői ál-
lást. Klausz Lászlóné az általá-
nos iskolát Hollóházán, a pol-
gárit Sátoraljaújhelyen végezte, 
majd porcelánfestőként kezdett 
dolgozni a gyárban. Később az 
üzem könyvelési részlegén he-
lyezkedett el. 1952-ben ismerke-
dett meg férjével, Klausz Lász-
lóval, aki frissen végzett tanító-
ként került Hollóházára. 1953-
ban házasságot kötöttek, két fi-
uk született: Zoltán és Gábor. 

1962-ben költöztek Szerencs-
re, ahol Margit néni a községi 
tanács adminisztrátoraként 

dolgozott nyugdíjba vonulásá-
ig. Az elmúlt év augusztusában 
hunyt el férje, csöndes napjait 
négy unokája és egy déduno-
kája teszi vidámabbá.

Margitka nénit a szerencsi 
művészeti képzésben résztve-
vő gyermekek és tanáraik mű-

sora örvendeztette meg né-
pi énekkel és hegedűduettel. 
Koncz Ferenc polgármester 
pedig virágcsokorral és a mi-
niszterelnök által aláírt elisme-
rő oklevéllel köszöntötte váro-
sunk 90 esztendős lakóját.

E. K.

VÉrADáS
Február 16. (csütörtök):  
9–16 óráig Szerencs, Rákóczi út 63. 
Február 21. (kedd): Tiszalúc. 
Február 23. (csütörtök): Bekecs. 
Február 28. (kedd): Taktaszada. 

HORGÁSZOK FIGYEL-
MÉBE. A Szerencsi Horgász 
Egyesület (SZHE) megkezdte 
a 2012 évre érvényes területi 
és állami jegyek értékesítését. 
A szervezet irodája a Szerencs, 
Huszárvár út 30. szám alatt, 
minden héten kedden, szer-
dán és pénteken 14–16 óra kö-
zött várja a horgászokat.

Az SZHE vezetősége a 2012-
es évre horgászrend-kiegészí-
tést rendelt el a Homokos-ta-
von. E szerint az állóvíz part-
ján csak érvényes horgászen-
gedély birtokában lehet tar-

tózkodni, mivel a tó magán-
területen helyezkedik el. Éj-
szakai horgászat csak hétvé-
géken – péntek, szombat, va-
sárnap, illetve az ünnepnapo-
kon – megengedett, mely so-
rán a horgászhelyet folyama-
tos fénnyel meg kell világí-
tani. Egyéb időszakban csak 
napkeltétől napnyugtáig en-
gedélyezett a horgászat.

Az Országos Horgászrend 
szabályozásától eltérően, az el-
vihető mennyiség egyéb hal-
fajokból naponta 5 kg. A tó 
környezetében tüzet gyújta-
ni, szemetes helyen horgász-
ni tilos!

FELAjÁNLÁS A VÁROS-
NAK. A szerencsi származá-
sú Nagy László – 1986-ban el-
hunyt édesapja (Nagy Ferenc, 
Szerencs, Magyar út 56.) – ha-
gyatékából a városnak ado-
mányozott 223 darab köny-
vet. A kötetek a Világiroda-
lom remekei című sorozatból 
származnak, a gyűjteményt a 
Szerencsi Általános Művelő-
dési Központ könyvtára kapja 
meg. A felajánló kérése alap-
ján minden egyes darabban 
fel lesz tüntetve, hogy a szép-
irodalmi művek néhai Nagy 
Ferenctől származnak.

KREATíV ÉKSZER KÉ-
SZí  TÉS A VÁR BAN. A Sze-
rencsi Általános Művelődési 
Központ (SZÁMK) ékszerké-
szítő kézműves foglalkozások 
indítását tervezi Sashalminé 
Hornyák Gabriella irányítá-
sával. A foglalkozás önköltsé-
ges, amelynek mértéke a fel-
használt anyagoktól függ. Az 
elkészült ékszerek a készítő 
tulajdonát képezik. A foglal-
kozásokat megfelelő létszá-

mú (10 fő) jelentkező esetén 
február hónapban indítja be 
az intézmény. Érdeklődni és 
jelentkezni a SZÁMK könyv-
tárában személyesen vagy a 
47/362-254-es telefonszámon 
Kazsik Marianna és Meczóné 
Reviczky Beáta könyvtáro-
soknál lehet.

BÁLI MEGHíVÓ. A Nap-
sugár Óvoda szülői munkakö-
zössége február 18-án 19 órá-
tól tartja farsangi jótékonysági 
bálját a Rákóczi-vár színház-
termében. A zenét a Metrum 
zenekar szolgáltatja, belépő-
jegyek vásárolhatók a Napsu-
gár óvodában (Szerencs, Szé-
chenyi út 47.) 8–12 óráig vagy 
érdeklődni lehet a 47/362-224 
és a 20/590-2899-es telefon-
számokon. A bál teljes bevé-
telével az óvodában működő 
Gyermekkert Alapítványt tá-
mogatják a szervezők. 

ÖRÖK MOZGÁSBAN. 
Ötö dik alkalommal rende-
zik meg az Örök Mozgásban 
Táncestet február 25-én, 17 
órától a Kulcsár Anita Sport-
csarnokban. A programon 
fellépnek a Szikra Táncisko-
la szerencsi és tállyai növen-
dékei, a Taktaharkányi Ma-
zsorett, Modern és Formáci-
ós Tánccsoport apraja-nagy-
ja. Az est koreográfusa Ko-
vács Annamária „Cini”, tánc-
pedagógus. 

Klausz Lászlóné a családja és Koncz Ferenc polgármester (jobb-
ra) társaságában.

a becsület Mindenek előtt
Az elmúlt év decemberétől 

Oláh jános személyében új el-
nöke van a Szerencsi Polgárőr 
Egyesületnek. 

Tősgyökeresnek számít a vá-
rosban, hiszen Ondon született 
1955-ben. – Szüleim egyszerű, 
átlagos életet éltek – kezdi a 
visszaemlékezést Oláh János 
– édesapám cukorgyári mun-
kásként kereste a mindenna-

pi betevőt, édes-
anyám pedig – 
amellett, hogy a 
háztartást vezet-
te – tűzoltó volt a 
csokoládégyár-
ban. Az általá-
nos iskolai évek 
után a géplaka-
tos szakmát sa-
játítottam el, ma-
gam is a cukorgyárban végez-
tem, ott szereztem meg a mes-
terség gyakorlati fogásait, ösz-
szességében mintegy huszon-
hét évig dolgoztam az édesipa-
ri cégnél. A rendszerváltást kö-
vető években jobb kereseti le-
hetőséget találtam Németor-
szágban, ott közel négy évig 
dolgoztam zsaluzó ácsként. 
Miután visszajöttem, egy bu-
dapesti cégnél helyezkedtem 
el, és itt ért az első koszorú-
ér-elzáródás, ami rányomta 
bélyegét a későbbi időszakra. 
Összesen három infarktuson 
vagyok túl, nyolc évvel ezelőtt 
nyugdíjaztak. A fizikai mun-
kavégzés előtt bezárultak a ka-
puk, ami azért okozott nehéz-

séget számomra, 
mert megszok-
tam az állandó 
pörgést, a moz-
gást, magyarul 
nem voltam egy 
otthon ülő típus. 
A páromon kí-
vül egy lány és 
egy fiú vesz kö-
rül, no meg az öt 

unoka, kimondhatatlanul sze-
retem valamennyiüket, szinte 
az összes időmet nekik szen-
teltem – mondja Oláh István, 
aki arra a kérdésre, hogy mi-
ért fordult a figyelme a pol-
gárőrség felé, a következő vá-
laszt adta: nagyon hiányzott a 
mozgás, persze ezt az igénye-
met enyhítette valamelyest az 
a tény, hogy huszonkét évig 
voltam hivatásos sportvadász. 
Ám olyan gyógyszereket kell 
szednem, amelyek nem enge-
dik meg, hogy huzamosabb 
időt töltsek egyedül, mondjuk 
egy magaslesen. 

A polgárőrségen belül remek 
a társaság, egyelőre stabilnak 
látszik a csapat. Új tagokat vet-

tünk fel, megkezdtük a tényle-
ges munkát. Járőrözünk, a je-
len időjárási viszonyok között 
igyekszünk felkutatni és segí-
teni az elesett embereket és le-
hetőségeinkhez mérten segít-
jük őket. A tagság összetéte-
le olyan, hogy – a már meglé-
vő szervezői-rendezői vizsgák 
birtokában – akár nagyobb ren-
dezvényt is tudunk felügyelni. 
Terveink között szerepel, hogy 
idén elvállaljuk a csokoládé-, 
továbbá a rockfesztivál bizto-
sítását is. Azt gondolom, ezzel 
anyagilag is segítenénk az ön-
kormányzatnak, nem kellene 
külső cégeket alkalmazniuk. 
Fő támogatónk Szerencs Város 
Önkormányzata, s ha már mel-
lettünk állnak, illő nekünk is 
felmutatni valamit. Szervezés 
alatt áll a mezőgazdasági terü-
letek őrzése is, egyszóval sze-
retnénk becsülettel eleget tenni 
mindazon feladatoknak, ame-
lyek a polgárőr-teendőkkel jár-
nak – összegezte a bemutatko-
zást a Szerencsi Polgárőr Egye-
sület vezetője.

SfL

anyakönyvi 
Hírek

Születtek: Szepesi Félix, 
Nagy Anna. Üdvözöljük 
vá rosunk ifjú polgárait!

Házasságot kötöttek: Homa 
Krisztina – Nagy György. 

Elhunyt: Kovács Lajos-
né (Pekó Erzsébet) 101 
éves, Kiss Józsefné (Eper-
jesi Erzsébet) 85 éves, Ko-
leszár Sándor 73 éves, Tő-
kés Andrásné (Papp Etel) 
90 éves, Hriczu Józsefné 
(Farkas Erzsébet) 98 éves. 
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VÁROSHÁZI NAPLÓ
Az idei esztendő első ta-

nácskozását tartotta január 
26-án Szerencs Város Önkor-
mányzata.

A grémium megfogalmaz-
ta a testület idei munkatervét, 
majd áttekintették a helyiség-
bérletekkel kapcsolatos hely-
zetet, az ezzel járó teendőket. 
A programon javaslat hangzott 
el a szociális igazgatásról és el-
látásról, továbbá a szilárd hul-
ladék kezelésével összefüggő 
közszolgáltatási díjakról szó-
ló helyi rendeletek módosítá-
sára, a város nevelési-oktatá-
si  intézményeiben fizetendő 
étkezési térítési díjak megál-
lapítására.

Takács M. István, a Szeren-
csi Városüzemeltető Nonpro-
fit Kft. ügyvezetője a helyiség-
bérletekkel kapcsolatos beszá-
molójában megjegyezte, hogy 
a létesítményeket elsősorban 
a város által fenntartott intéz-
mények veszik igénybe, en-
nek fényében lehet meghatá-
rozni az önkormányzati támo-
gatás nagyságát. Az ügyveze-
tő javaslatot tett arra, hogy a 
Népház vendégszobáiban 
pótágyakat kellene elhelyez-
ni, az áfaváltozások miatt pe-
dig nettó árakat kell megálla-
pítani. A Tatay Sporttelep kül-
ső használatának díjára szin-
tén van elképzelés, ez eddig 
nem szerepelt határozatban. 
Az önkormányzat pénzügyi 
bizottsága nevében Bobkó Gé-
za kiemelte, hogy a napirendi 
pont megtárgyalásának ösz-
szegzéseként lehet beszámol-
ni arról, hogy az előterjesztés-
ről szóló döntést két hónappal 
elhalasztotta a testület, lévén 
számos kérdés – mint példá-
ul a rezsiköltségek bekalku-
lálása – tételesen befolyásol-
hatja a bérleti díjak kiszabá-
sát. Koncz Ferenc polgármes-
ter megjegyezte, hogy nem 
egyszerű feladatot kapott az 
önkormányzati cég ügyve-
zetője, az apró, taktikai lépé-
sek kivizsgálásának azért van 
nagy jelentősége minden terü-
leten, mert azok később befo-
lyásolhatják a pénzügyi stra-
tégiát. A polgármester szerint 
mérlegelni kell a pénzügyi bi-
zottság által megfogalmazott 

felvetéseket az elkövetkezen-
dő időszakban.

MÓdOSuLt 
A MuNkAteRV

Az idei esztendő munka-
tervének módosításáról Barva 
Attila aljegyző tájékoztatta a je-
lenlévőket. Mint elhangzott, a 
tavalyi év végén megváltozott 
az államháztartási törvény, 
amely előírja, hogy a központi 
költségvetés kihirdetését köve-
tő negyvenöt napon belül kell 
a polgármesternek előterjesz-
tenie a jegyző által elkészített 
költségvetésről szóló rendelet 
tervezetét. A központi költség-
vetést december 28-án hirdet-
ték ki, tehát a fent említett pol-
gármesteri előterjesztés utolsó 
dátuma február 11-e lehet. A 
munkaterv szerint február 15-
e volt megjelölve a költségve-
tés beterjesztésére, ám a törvé-
nyi kötelezettség betartása mi-
att ezt a dátumot előre kell hoz-
ni, ez indokolja a módosítást. 
Az aljegyző kiemelte továbbá, 
hogy február nyolcadika len-
ne ideális a következő tanács-
kozás megtartására. A pénz-
ügyi, illetve a költségvetési bi-
zottság támogatta az elképze-
lést, majd a testület is egyhan-
gúan fogadta el a munkaterv 
módosítását.

Tűzifa 
A RÁSZORuLÓkNAk
A szociális igazgatásról és 

ellátásról szóló helyi rendelet-
módosítás témában Porkoláb 
Béláné, a szociális iroda veze-
tője és Sipos Attila, az alapszol-
gáltatási központ igazgatója 
kapott szót a testülettől. Porko-
láb Béláné hangsúlyozta, hogy 
a kormány 2011 decemberében 
döntött a helyi önkormányza-
tok szociális célú, tűzifavásár-
lásokhoz kapcsolódó támoga-
tásáról. Ebben kötelezte a kép-
viselő-testületeket, hogy ren-
deletben szabályozzák a jogo-
sultsági feltételeket.

Az önkormányzat – vélhető-
en – az Északerdő Zrt.-vel köt 
szerződést, ha megfelel az ár-
ajánlatuk, ugyanis az ehhez 
szükséges kormányzati támo-
gatás megérkezett a polgár-
mesteri hivatal számlájára. A 
kérelmeket, amennyiben dön-

tés születik a jogosultságról, 
rövid időn belül be lehet fo-
gadni, a kiosztást már február 
végén, március elején el lehet 
kezdeni. A helyi rendelet mó-
dosítását egyrészt ez a körül-
mény, másrészt az tette szük-
ségessé, hogy a képviselő-tes-
tületnek kell megállapítania a 
térítési díjakat az önkormány-
zat által fenntartott, szemé-
lyes gondoskodást nyújtó szo-
ciális intézményekben. Porko-

láb Béláné szerint tudomásuk 
van arról, hogy a térítési díja-
kat befolyásolja majd a nyers-
anyag ára és az áfa emelkedé-
se. Mint elhangzott, február 
elsejétől ugyan be lehetne ve-
zetni a térítési díjak emelését, 
ám a nyugdíjintézet január vé-
gén küldi meg az érintettek új 
nyugdíj-megállapításáról szóló 
értesítést. Az eredeti előterjesz-
tés ugyan február elsejét jelöl-
te meg a térítési díj változtatá-
sának időpontjaként, de az el-
mondottak alapján ezt márci-
us 1-jére kellene módosítani. Si-
pos Attila hozzátette, hogy az 
új díjak bevezetésére ez a dá-
tum tartható, ugyanis a tör-
vény előírása szerint április el-
seje a végső határidő. A pénz-
ügyi bizottság állásfoglalása 
szerint az áfa változása miatt 
el kell fogadni a díjak emelését. 
A testület szintén támogatta az 
előterjesztést. 

téRítéSI díjAk 
AZ INtéZMéNyI 
étkeZtetéSbeN

A tanácskozás részét képez-
te a nevelési-oktatási intézmé-
nyekben történő térítési díjak 
megállapítására vonatkozó ja-
vaslat. Takács M. István, a Sze-
rencsi Városüzemeltető Non-
profit Kft. ügyvezetője szerint 
az önkormányzat rendeletben 

állapítja meg az étkezési téríté-
si díjakat. Minimális az eltérés 
a korábbiakhoz képest, de az 
áfaemelés miatt szükségszerű 
bevezetni. Takács M. István el-
mondta, hogy a konyhai, illetve 
az óvodai dolgozóknak „kötele-
ző étkezés” címszó alatt mun-
kaétkezés elnevezéssel kellett 
fizetniük eddig, ami nagy ter-
het rótt rájuk. Javaslata szerint 
ez a térítési díj legyen egyenlő a 
jövőben az alapanyagok árával.

A pénzügyi bizottság új-
fent megfogalmazta, hogy az 
áfa emelésével szemben nincs 
mit tenni. Bobkó Géza szerint 
a munkaétkeztetést központi 
törvény határozza meg, ettől 
nem lehet eltekinteni.

Takács M. István négyszáza-
lékos térítési díj emelésére tett 
javaslatot. Egeli Zsolt megje-
gyezte, hogy ebből kettő szá-
zalék az áfa, a másik kettő – az 
előterjesztés szerint – az alap-
anyagárak változásának leg-
alább részbeni kompenzálá-
sára irányul. Az alpolgármes-
ter szerint örülni kellene, ha 
két százalékos áremelésből le-
hetne vásárolni bármit az élel-
miszerpiacon, mert a valós ár-
emelkedés ettől jóval nagyobb. 
Mint mondta, tavaly elkezdő-
dött a városban a saját alap-
anyag termelése, ami túl azon, 
hogy munkát ad, produktu-
mot is hoz. Gál András javasla-
ta szerint a közétkeztetés árai-
nak közelítenie kellene a piaci 
árakhoz. Mint azt megjegyez-
te, így versenyképesek lenné-
nek azok a vállalkozók, akik 
éttermet tartanak fenn, beru-
háztak, adót fizetnek. Kiss At-
tila arra volt kíváncsi, valójá-
ban kire terjed ki a kötelező 
étkezés? Visi Ferenc szerint a 
kedvezményesként emlege-
tett étkezési díjat minden dol-
gozóra ki lehetne terjeszteni. 
Kötelezővé azonban nem le-
het tenni, ha ezt az intézmé-
nyi alkalmazott nem vállal-
ja. Koncz Ferenc polgármes-
ter szerint ez a kérdés mindig 
is vitatott pont volt és lesz. Az 
önkormányzat dolgozói azzal 
is próbálják gazdaságosab-
bá tenni a rendszert, hogy sa-
ját rendezvényeiket – ameny-
nyiben mód van rá – a város 
kapacitásának igénybevételé-
vel tartsák meg. Talán úgy tű-
nik, hogy ez konkurenciát je-
lentene a településen műkö-
dő vendéglátóhelyeknek, de a 
polgármester szerint nem így 
van. Koncz Ferenc hozzátet-
te, hogy azt szeretné, ha a vá-
ros konyhája vállalkozásként 
is működne, a dolgozókat ér-
dekeltté kellene tenni abban, 
hogy vállaljanak ilyen jellegű 
rendezvényeket, és ezzel a vá-
ros kasszája is jól járna. Koncz 
Ferenc fontos kérdésként em-
lítette a helyi vendéglátóhelyek 
kihasználtságát, s hozzátette: 

meg kell vizsgálni, hogyan tu-
dunk e területen is együttmű-
ködni a szerencsi vállalkozá-
sokkal. A polgármester azt ja-
vasolta, hogy – a helyiségbér-
letekhez hasonlóan – két hó-
nap elteltével tekintsék át is-
mét e kérdést, majd emlékez-
tetett arra, hogy a képviselők 
esküje arra is kötelezi a grémi-
umot, hogy a város intézmé-
nyeit a lehető leggazdaságo-
sabban működtesse. 

Takács M. István válaszá-
ban kitért arra, hogy már az el-
múlt év szeptemberében lépé-
seket tett a hétvégi főzések gaz-
daságosabbá tétele érdekében. 
Mint elhangzott, tavaly az ün-
nepnapokon hidegcsomagot 
adtak a konyhák, ezt a megol-
dást a januári vasárnapokon is 
alkalmazták, mivel a közhasz-
nú foglalkoztatottak decembe-
ri távozása miatt nem volt le-
hetőség a főzésre. Takács M. 
István kiemelte, hogy a hideg-
csomag nem jó megoldás, mert 
jogszabály írja elő, hogy bizo-
nyos embereknek meleg ételt 
kell biztosítani. A rendezvé-
nyekkel kapcsolatban megje-
gyezte, hogy januárban és feb-
ruárban legalább tíz nagyobb 
program jelent meg a kony-
hán plusz feladatként, egyet-
len gond csupán az, hogy a je-
lenlegi létszám csak a hétköz-
napi ellátást képes biztosítani. 
Az ezen felüli rendezvények 
további munkaerőt igényelnek. 

Gál András megjegyezte, az 
elmondottak azt jelzik, hogy az 
ügyvezető alaposan átgondol-
ta, kidolgozta a javaslatot, nem 
kell két hónapig húzni az időt, 
azt most kell megszavazni. 
Koncz Ferenc hozzátette, nem 
azt mondta, hogy a rendeleti 
javaslatot napolják el, csupán 
arra utalt, hogy ezzel a kérdés-
sel újra foglalkoznia kell az ön-
kormányzatnak. A testület vé-
gül elfogadta az előterjesztést 
az ügyvezető által tett módo-
sítással együtt.

NeM LeHet díjAt 
eMeLNI!

A szilárd hulladék kezelésé-
vel összefüggő, közszolgáltatá-

sokról szóló helyi rendelet mó-
dosításáról Szabó Lászlóné, a 
városfejlesztési csoport vezető-
je elmondta, hogy az idei díjak-
ról a tavaly december közepén 
megtartott ülésén határozott 
a testület. Ezt követően azon-
ban a kormányzat módosítot-
ta az ide vonatkozó törvényt, a 
2012. évre vonatkozó hulladék-
kezelési díjak nem lehetnek ma-
gasabbak az előző évinél. Mint 
elhangzott, a testület a lakossá-
got leginkább érintő hatvan és 
százhúsz literes gyűjtőedények 
esetében ugyan nem állapított 
meg magasabb összeget, ám az 
1100 literes gyűjtő és a lomtala-
nítás tartalmazott némi eme-
lést. A törvényi változás mi-
att ezt a rendeletet módosítani 
kell. Koncz Ferenc megjegyezte, 
hogy az említett emelést nem az 
önkormányzat, hanem a szol-
gáltató kezdeményezte. A pol-
gármester szerint a kormányza-
ti koncepció az, hogy országo-
san egységes díjak alakuljanak 
ki, amely várhatóan más díjak-
nál is hasonlóan fog alakulni. 

Egeli Zsolt megjegyezte, 
hogy a szolgáltató más véle-
ményen van, szerintük a kü-
lönbözetet az önkormányza-
toknak kell téríteniük. Az al-
polgármester szerint nem ki-
zárt, hogy e miatt peres eljárás 
alakul ki a szolgáltató és az ön-
kormányzat között. Egeli Zsolt 
hozzátette, hogy Gesztely és 
Kőkapu között kizárólag Sze-
rencsen működik hulladék-
udvar, amelynek díját állítólag 
megemelte a szolgáltató. Sza-
bó Lászlóné közölte, hozzájuk 
nem jutott még el ilyen infor-
máció. Koncz Ferenc úgy vél-
te, ha peres eljárás kezdődik, 
az nem kedvezhet a szolgálta-
tónak. – A kormányzati intéz-
kedés nem arról szól, hogy az 
önkormányzatokat, rajtuk ke-
resztül pedig a lakosságot ter-
heljék, a szolgáltató tehát en-
nek fényében sem mondhatja, 
hogy nem rá vonatkozik a tör-
vény – emelte ki Koncz Ferenc. 

A tanácskozáson Szabó 
Lászlóné városfejlesztési cso-
portvezető ismertette, hogy a 
helyben központosított köz-
beszerzésekről szóló rendele-
tet nem ezen az ülésen kellene 
módosítani, mivel az alanyi ha-
tály alá tartozó szervezetek kö-
rében jelentős változásokra le-
het számítani az idei esztendő-
ben. Az illetékes szakbizottsá-
gok részéről nem jelentkezett 
kifogás a javaslat ellen, egyetér-
tettek abban, hogy a helyi dön-
tést megelőzően meg kell vár-
ni a központi rendelkezéseket.

SfL

SZOcIÁLIS céLú 
Tűzifa-TámogaTás

Várható volt, hogy a téli idő-
járás nem kíméli majd a csalá-
di pénztárcákat, a február el-
ső napjaiban tapasztalt mete-
orológiai helyzet ráerősített a 
lakosság által tervezett, vagy 
éppen nem tervezett fűtési ki-
adásokra. Koncz Ferenc polgár-
mester éppen ezért kért és ka-
pott a város számára segítséget 
a kormánytól.

Mint az a polgármesteri hiva-
talhoz érkezett értesítésből ki-
derül, a Szerencsen élő, szociá-
lisan rászorultak számára a vá-
ros száz köbméter tűzifa meg-
vásárlásához kapott pénzügyi 
forrást. Az önkormányzat ren-
deletben szabályozta a jogosult-
ság feltételeit, amely szerint a té-
li fűtéshez azok a szerencsi csa-
ládok adhatnak be támogatási 

igényt, akik hagyományos fűtési 
móddal rendelkeznek, az egy fo-
gyasztási egységre jutó nettó jö-
vedelem az öregségi nyugdíjmi-
nimum 150 %-át (42 750 Ft) nem 
haladja meg, és vagyona nincs. 
A támogatottaknak az alábbiak-
ban felsorolt feltételek közül leg-
alább kettőnek meg kell felelni-
ük: három vagy többgyerme-
kes család, gyermekét egyedül 
nevelő, hetven éven felüli házas-
pár, élettárs, aktív korú munka-
nélküli, egyedülálló, jövedelme 
nincs.

A támogatást egy lakásra csak 
egy személy igényelheti, függet-
lenül az ingatlanban élő szemé-
lyek számától. A támogatás mér-
téke egy köbméter, de azon fen-
ti feltételeknek megfelelő csalá-
dok, ahol három éven aluli gyer-
meket nevelnek, illetve nappali 

szociális ellátásban nem része-
sülő szépkorú, vagy tartós beteg 
személy él, ott két köbméter tű-
zifára jogosultak.

A támogatás iránti igények 
benyújtási határideje 2012. már-
cius 31. A tűzifa előreláthatólag 
2012. február-március hónap-
ban érkezik meg, így azt a jo-
gosultak a kérelmek elbírálá-
sa után vehetik át a Városgaz-
da Nonprofit Kft. telephelyén 
(Szerencs, Eperjes út 8.), amely-
ről előzetesen egyeztetni kell a 
47/361-308-as telefonszámon. A 
támogatási keret mértékéig a jo-
gosultság feltételei, a támogatás 
mértéke tekintetében – rendkí-
vül indokolt esetben, egyéni 
elbírálás alapján – a szociális 
hatáskört gyakorló bizottsága 
egyetértését kérve dönt az ön-
kormányzat.

VisszafizeTTék 
a félmilliárdoT

Szerencs Város Önkormányzatának január 26-ai ülésén a 
Norvég Alap pályázat megelőző hitelének törlesztéséről tájé-
koztatta a városvezetést Czakóné Szikszai Orsolya, pénzügyi 
csoportvezető. Mint az a beszámolóból kiderült, 2012. január 
24-én teljesült a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. felé 
az ötszázmillió forint összegű rollírozó hitelkeret visszafize-
tése. Ezt az önkormányzat a Norvég Alap Pályázathoz támo-
gatásmegelőző hitelként vette fel korábban. A végtörlesztés 
és kamat együttesen 502 620 000 forint volt akkor, a financi-
ális teljesítést négy forrásból, közöttük a központi támoga-
tásból sikerült megvalósítani, így a nagy összegű, rövid le-
járatú hiteltartozás már nem nyomasztja a várost.
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Megújul a szerencsi 
cukorgyűjtemény

Csider Andornak, a Sze-
rencsi Általános Művelődé-
si Központ igazgatójának 
(fotónkon) az a véleménye, 
hogy a Szerencsi Cukormú-
zeum eddig áldatlan körül-
mények között mutatta be a 
városba érkező turistáknak 
a helységet, az egykor híres-
sé tett cukorgyár tárgyi em-
lékeit.

– Amikor át-
vettem az in-
tézményt – so-
rolja az igazga-
tó – nyilvánva-
lóvá vált szá-
momra, itt vál-

toztatni kell. A rendellenessé-
geket azonnali hatállyal felszá-
moltam, és tavaly október 15-
ig egy történelem szakos ta-
nárt bíztam meg a tárlatveze-
téssel, a cukorgyűjtemény be-
mutatásával. Vannak építőmes-
teri munkák, amelyeket folya-
matosan kell elvégezni a tava-
szi nyitásig. Felfrissítjük a gyűj-
teményt, átrendezzük a bemu-
tatóvitrineket, amihez segítsé-

get kapunk a cukorgyártásban 
jártas szakemberektől, egykori 
dolgozóktól. Az átalakítások 
után május 15-től előzetes beje-
lentkezés alapján áll a nagyér-
demű rendelkezésére a múze-
um, az előzetes tervek szerint 

a könyvtár egyik alkalmazott-
ja látja majd el a tárlatvezetési 
teendőket. 

Csider Andor szerint érde-
mes lenne megkeresni a cu-
korgyár egykori dolgozóit, 
hátha van birtokukban az egy-

kori üzemből származó, ed-
dig még nem ismert relikvia, 
legyen az tárgy, fotó, doku-
mentum. – Ha ilyen felajánlás 
érkezik a gyűjtemény számá-
ra, azt méltó körülmények kö-
zött mutatjuk majd be a látoga-
tóknak, természetesen az ado-
mányozó nevének feltünteté-
sével – tette hozzá az igazga-
tó. – Ezeket az emlékeket már 
a májusi nyitás napján bemu-
tatnánk újdonságként, mint 
mondta, azt sem tartja kivi-
telezhetetlennek, hogy olyan 
cukorkülönlegességek kerül-
jenek a vitrinekbe, amelyek 
külföldről származnak. – A lá-
nyom például Japánból hozott 
édességet ilyen meggondolás-
ból a múzeum számára, tehát 
ha valaki külföldön jár és eszé-
be jut, arra kérem, gondoljon a 
méltán híres szerencsi gyűjte-
ményre, hiszen csak közösen 
tehetjük gazdagabbá, érdeke-
sebbé a tárlatot.                SfL

Spóroltak a 
fűtéS költSégein

Szerencs Város Önkor-
mányzatának januárban 
megtartott képviselő-testü-
leti ülésén tájékoztató jel-
leggel hangzott el, hogy a 
meghosszabbított iskolai té-
li szünetnek anyagi hoza-
déka volt. Ugyan Koncz Fe-
renc polgármester nem sorol-
ta fel az energiahordozókra 
tételesen kivetített megta-
karítást, összegzésként kö-
zölte, hogy mintegy 2,5 mil-
lió forintot sikerült spórolni. 
– A mai időjárási viszonyok 
között az lenne a legkedve-
zőbb a fenntartó számára, 
ha két tanítási szünettel mű-
ködnének az oktatási intéz-
mények egyszer nyáron, és 
még egyszer télen. Ez utób-
bi hosszabb lenne a megszo-
kottól – fogalmazott a polgár-
mester. – Az őszi szünetnek 
nem igazán látom értelmét, 
nincsenek hagyományai a 

magyar oktatásban. A meg-
emelkedett energiadíjak in-
dokolhatnák a hosszabb té-
li szünetet. Bizonyára lesz 
változás, hiszen a következő 
évben az intézmények teljes 
egészében kormányzati mű-
ködtetés alá kerülnek, azon-
ban arról még nem tudunk 
mindent, hogy milyen felté-
telek mellett működteti majd 
az az önkormányzat a tanin-
tézményét, aki visszabérli azt 
az államtól. Az energiahor-
dozók kapcsán az is kiderült 
számunkra, hogy a Rákóczi-
vár előző időkben elkezdett 
rekonstrukciója nem zárult 
teljes sikerrel, hiszen ott fo-
lyamatos fűtési gondokkal 
küszködnek. A hivatal mű-
szaki stábja megtette a szük-
séges lépéseket az ügyben, 
reméljük, ezt a hibát is sike-
rül elhárítani a közeljövőben 
– közölte Koncz Ferenc.

Így látja a polgármeSter
A hazai cukorgyárak privati-

zációjáról készült bizottság je-
lentéséről kérdeztük Koncz Fe-
renc polgármestert, országgyű-
lési képviselőt (fotónkon), aki 
maga is tagja volt a testületnek. 

Szerencs polgármestere úgy 
véli: sajnálatos, ami történt Ma-
gyarországon, mivel a rend-
szerváltás idején még tizen-
két gyárban, több mint négy-
százezer tonna cukrot állítot-
tak elő hazánkban, ahol a ma-
gyar termőföld és a kiváló ég-
hajlati körülmények is kedvez-
nek a cukorrépa termelésének. 
Koncz Ferenc kifejtette, hogy a 
gyárak tőkeemelésének szük-
ségességével indokolták a pri-
vatizációt, amelyre az állam 
nem tudott forrást biztosíta-
ni, ezért jelentek meg a kül-
földi tulajdonosok, akik a leg-
több esetben szinte teljesen ma-
gukhoz ragadták az irányítást.  
A szerencsi gyárról szólva az or-
szággyűlési képviselő megje-

gyezte, hogy a 
Hegyalja kapu-
jában egykor 
működő üze-
met elsőként 
egy francia cso-
port szerezte 

meg, később pedig már német 
tulajdonba került. Sokan nem is 
voltak tisztában azzal, hogy pél-
dául Nyugat-Európában egy-egy 
ilyen üzem a termelők tulajdoná-
ban van. Erre hazánkban nem 
volt lehetőség, ami azt idézte elő, 
hogy a létükért küzdő cukorré-
pa-termelők a felajánlott magas 
kártérítést elfogadták. 

A politikus úgy véli, néhány 
éve még csekély ráfordítással 
megmenthető lett volna a hazai 
cukoripar, azonban ma már ha-
talmas összegeket emészthet fel 
az újjáépítés. 

Koncz Ferenc szerint szomo-
rú, hogy éppen 120 esztendős 
lett volna az a szerencsi üzem, 
amely családok százainak nyúj-
tott megélhetést, nem beszél-

ve a beszállítókról, a kampány-
időszakban felvett idénymun-
kásokról.

Szerencs Város Önkormány-
zata az elmúlt év őszén döntött 
arról, hogy nettó ötmillió forin-
tért megvásárolja a Mátra Cu-
kor Zrt. tulajdonában lévő egy-
kori cukorgyári terület 4,3 hek-
táros részét, amely tartalmazza 
a jelenleg műemlékvédelem alatt 
álló épületeket is.

A városvezetés elsődleges cél-
ja az, hogy olyan ipari terület le-
gyen az önkormányzat birto-
kában, amely lehetőséget ad a 
munkahelyteremtésre. Koncz 
Ferenc polgármester korábbi nyi-
latkozatában arról is beszámolt, 
hogy komoly befektetési szán-
dékot mutat egy cég, bizonyos 
szőlőmagolaj-előállító üzem lé-
tesítésére, amelynek megvalósí-
tásához is alkalmas lenne ez a te-
lek, az élelmiszeripari beruházás 
pedig összhangban állna a tér-
ségben kiemelkedő szőlő- és bor-
termeléssel is.

jótékonySági Bál ciVil 
öSSZefogáSSal

Hetedik alkalommal ren-
deztek polgári bált Szeren-
csen. A Bocskai István Gimná-
ziumban csodálatosan megte-
rített asztalok, fantasztikus 
ételcsodák és színvonalas mű-
sorok várták a bálozókat.

A Szerencsi Polgári Együtt-
működés Egyesület által szer-
vezett január 21-ei, talán a sze-
zon legnagyobb létszámú jóté-
konysági táncos estjének ünne-
pélyes megnyitóján Koncz Fe-
renc köszöntötte a közel négy-
száz fős vendégsereget. Sze-
rencs város polgármestere a 
program elején a bál szerve-
zői nevében 100 ezer forin-
tot adott át a Szerencsi Idősek 
Otthona vezetőjének. Mint el-
hangzott, az intézmény vér-
nyomásmérőket, lepedőket és 
egyéb használati eszközöket 
kíván vásárolni a felajánlott 
összegből. Koncz Ferenc be-
jelentette, hogy Zemlényi Ist-
ván nyugalmazott állatorvos 
200 ezer forintot, a bál szerve-
zői pedig 100 ezer forintot aján-

lottak fel a szerencsi görög ka-
tolikus templom javára. 

A fergeteges műsorszámok 
sorát a Szerencsi Hajnali Nép-
táncegyüttes palotás tánca nyi-
totta meg. Váltották egymást az 
előadók, bemutatkozott Pet-
ró Dalma, akinek énekhang-
ját több alkalommal megcso-
dálhatták már a szerencsiek. 
Pompás divatbemutató is szí-
nesítette a programot. A ma-

gyar nemzeti viseleteket fel-
vonultató produkció különle-
ges látványossága volt az esté-
nek. A budapesti operettszín-
házból érkezett Füredi Niko-
lett, aki magyar musicalekből 
adott ízelítőt a közönségnek. 
Koncz Zsófia és Bobaly Máté 
tánca után pedig Koncz Ferenc 
köszöntötte az idei első bálozó-
kat, ami után a Deme trió csa-
pott a húrok közé és megkez-
dődött az esti mulatság. 

A késő esti órákban a közel-
múltban megújult szerencsi Ci-
ráda zenekar lépett a közönség 
elé. A több mint egyórás műsor 
után az együttes táncházba in-
vitálta a közönséget.

– A Szerencsi Polgári Együtt-
működés egyesület által szer-
vezett jótékonysági bál hatal-
mas civil összefogás eredmé-
nyeként jött létre – tájékoztatta 
lapunkat Kovács Zsuzsanna, a 
program szervezője. – Számos 
cég, vállalkozás nyújtott támo-
gatást számunkra és az évek 
óta egyre gyarapodó vendég-
kör által befizetett belépőjegy-
árak is hozzájárultak ahhoz, 
hogy a környék egyik legna-
gyobb, legszínvonalasabb tán-
cos rendezvényét szervezhes-
sük meg. A bevételből – mint 
azt Koncz Ferenc polgármes-
ter is elmondta –, támogattuk 
a Szerencsi Idősek Otthonát és 
a görög katolikus templomot – 
ismertette Kovács Zsuzsanna.

M. Z.

Új program SegÍti a meZőgaZdaSágot
Az elkövetkező két évben lehetőség 

nyílik a mezőgazdaságból élők támo-
gatására, a kormány mintegy 300 mil-
liárd forintot fordít a Nemzeti Vidék-
stratégia végrehajtási kereteit adó Da-
rányi Ignác Terv finanszírozására. 

Orbán Viktor miniszterelnök a Vi-
dékfejlesztési Minisztériumban janu-
ár 16-án megtartott programismertető 
konferencián úgy fogalmazott, hogy 
Magyarország mindig akkor volt erős, 
amikor virágzott a mezőgazdasága. 
A miniszterelnök beszédében megje-
gyezte: az élelmiszer, ivóvíz, energia 
és a környezet biztonsága a legfonto-
sabb előfeltétele a nemzetek biztonsá-
gának. – Ma a falusiak nagyáruházak-
ban vásárolnak olyan termékeket, ame-
lyeket saját kertjükben is megtermelhet-
nének. Jól mutatja, hogy mekkora a baj, 
ha már a vidéki ember sem eszik egész-
séges ételeket – fogalmazott a kormány-
fő, majd arra utalt, hogy a Magyaror-

szágra érkező külföldi élelmiszerek he-
lyett egészséges magyar ételeket kelle-
ne vásárolni, és ehhez kell kedvező fel-
tételeket biztosítani vidéken, de szüksé-
ges a vásárlók gondolkodásának meg-
változása is. 

Mint az kiderült, a program alapján 
felgyorsítják a pályázati jogcímek meg-
hirdetését és projektek megvalósítását, 
törekedve a Nemzeti Vidékstratégia 
szakmai szempontjainak érvényesíté-
sére. A financiális alapokat a következő 
hétéves, uniós pénzügyi tervezési idő-
szak indulásáig le nem kötött EU-for-

rások képezik. Az év első felében szá-
mos támogatási jogcímre pályázhatnak 
majd a gazdálkodók a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalnál. A jogcí-
mek között szerepel az ifjabb gazdálko-
dók induló támogatása, amelynek cél-
ja, hogy a mezőgazdasági tevékenység 
megkezdésénél jövedelempótló jelleg-
gel – egy alkalommal – a költségek fe-
dezetére vagy fejlesztési célra nyújtson 
anyagi segítséget számukra. Szerepel a 
támogatási célok között a mezőgazda-
sági termékek értéknövelése, átmene-
tileg ugyancsak igényelhető támogatás 

a zöldség-gyümölcs termelői csoportok 
alakulásához és működésének ösztön-
zéséhez. Anyagi segítséghez juthatnak 
azok, akik a genetikai erőforrások meg-
őrzését kívánják elérni, továbbá a támo-
gatott célok között szerepel a nem me-
zőgazdasági tevékenység kialakítása 
is. A beruházási típusú támogatás cél-
ja, hogy ösztönözze a mezőgazdaság-
ból származó jövedelemmel rendelke-
ző háztartások egyéb jövedelemtermelő 
– termelő és szolgáltató – tevékenysége-
it, valamint segítse a helyben előállított 
termékek piacra vitelét. A Nemzeti Vi-
dékstratégia átfogó célkitűzései között 
az egyik fontos stratégiai terület a ta-
nyarendszer, a tanyai gazdálkodás kor-
szerű megújítása, újjáélesztése, a tanyai 
életmód sajátos értékeinek megmenté-
se, megőrzése, hátrányainak csökkenté-
se, valamint a tanyás térségek fenntart-
ható – a komplex vidékfejlesztéshez il-
leszkedő – fejlődésének elősegítése.

SfL

Hamarosan ismét fogadja a látogatókat a létesítmény. 

Közel négyszáz fő vett részt az eseményen.
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Pálinka a táskában
Az egyik tiszalúci bolt ve-

zetője feljelentést tett a Takta-
harkányi Rendőrőrsön, miután 
az történt, hogy az üzlet egyik 
vásárlójánál a pénztár elha-
gyása után az áruvédő kapu 
jelzett. A férfit felszólították, 
hogy mutassa meg a táskáját, 
aminek eleget is tett, mire egy 
lopásgátlóval ellátott két deci-
literes pálinka került elő a cso-
magból. Az elkövető az eltulaj-
donított árut letette, majd siet-
ve távozott. A férfit a rendőrök 
a lakásáról állították elő, majd 
szabálysértési őrizetbe vették. 
A lopásért a Szerencsi Városi 
Bíróság pénzbírság megfizeté-
sére ítélte.

balesetek az utakon
Kesznyéten irányából Tisza-

újváros felé közlekedett sze-
mélygépkocsijával az a 46 éves 
férfi, aki nem az út vonalveze-
tésének és az időjárási viszo-
nyoknak megfelelően választot-
ta meg a jármű sebességét, ami 
miatt a jobbra ívelő útkanyaru-
latban kocsija megcsúszott a 
nedves aszfalton és az úttestről 
lehaladva a menetirány szerin-
ti jobb oldali vízelvezető árok-
ba hajtva felborult. A baleset so-
rán a jobb hátsó ülésen utazó 76 
éves asszony, aki nem használ-

ta a biztonsági övet, a járműből 
kiesett és súlyos sérülést szen-
vedett. A személyautó vezetője 
és másik utasa, akik mindketten 
bekapcsolták a biztonsági övet, 
nem sérültek meg.

borra fájt a foga
A Szerencsi Rendőrkapitány-

ság bűnügyi osztályán eljárás 
indult ismeretlen tettes ellen, 
aki egy mezőzombori, jelen-
leg lakatlan családi ház pincé-
jébe a lakatot lefeszítve beha-
tolt, és az egyik hordóból 105 
liter bort lopott el. Az ismeret-
len elkövető a garázsból akku-
mulátortöltőket, csavarkulcso-
kat, valamint az udvarról több 
mezőgazdasági gépalkatrészt 
is magával vitt.

elloPták 
az ereszcsatornát
A Tokaji Rendőrőrsön eljá-

rás indult ismeretlen tettes el-
len, aki egy tokaji szálloda fa-
láról eltulajdonított négy méter 
vörösréz esőcsatornát oly mó-
don, hogy a tartókat kitépte a 
falból.

tyúkokat csent
A Taktaharkányi Rendőrőr-

sön indult eljárás ismeretlen 
tettes ellen, aki egy taktakenézi 
lakóház melléképületébe beha-

tolt, majd onnan 13 darab, nagy 
testű, piros tollazatú tyúkot lo-
pott el.

egy, aki 
mindent visz

Az Encsi Rendőrkapitányság 
ügyeletére néhány napja a haj-
nali órákban érkezett bejelentés 
egy idős, egyedülálló asszony-
tól, miszerint udvarán egy is-
meretlen személy összepakolt 
különféle háztartási eszközö-
ket, amelyeket a nyári kony-
hából vitt ki. A tolvaj nem so-
kat válogatott, vitt volna min-
dent, amit talált. A sértett az el-
követőt megzavarta, aki az elő-
készített, valamint a szomszéd 
udvarára már átrakott holmi-
kat is hátrahagyva elmenekült 
a helyszínről. A járőrök a rész-
letes személyleírás alapján rá-
ismertek egy helyi, már koráb-
ban is több betörést elkövető 
fia talemberre.

A forrónyomos üldözés so-
rán a 18 éves helyi férfinél vég-
zett házkutatás eredmény-
re vezetett. Lakásáról koráb-
bi lopásból származó tárgya-
kat is találtak, amelyek a beje-
lentő szomszédjának udvará-
ról, valamint ugyanazon utcá-
ban egy másik lakóház mellék-
épületéből származtak. A fiatal 
tolvaj mosógépet, kéziszerszá-

mokat tulajdonított el két ma-
gánlakáshoz tartozó épület-
ből, valamint tettenérése előtt 
ruhaneműket, fűnyírót kísérelt 
meg ellopni.

Elfogását követően a helyi fér-
fi a terhére rótt bűncselekmé-
nyek elkövetését beismerte, el-
lene kétrendbeli, szabálysérté-
si értékre dolog elleni erőszak-
kal elkövetett lopás vétsége és 
egyrendbeli, jogtalan behatolás-
sal elkövetett lopás vétsége kí-
sérlete miatt az Encsi Rendőrka-
pitányság indított eljárást.

Horgászni 
szeretett volna

A Taktaharkányi Rendőrőr-
sön indult eljárás ismeretlen 
tettes ellen lopás miatt, aki egy 
tiszalúci lakóházba a bejárati aj-
tót berúgva behatolt és onnan 
horgászfelszereléseket tulajdo-
nított el.

ismeretlen 
táskatolvaj

A Taktaharkányi Rendőrőrs 
indított eljárást ismeretlen tet-
tes ellen, aki egy Prügy belte-
rületén parkoló kisteherautó 
üvegét betörte, majd belőle egy 
táskát tulajdonított el, melyben 
hallókészülék, szállítólevelek, 
valamint egy bőr pénztárca 
volt, némi készpénzzel.

KözérdeKű információK
 y Polgármesteri Hivatal

Koncz Ferenc polgármester: fogadónap minden hó-
nap első csütörtökjén,  legközelebb március 1-jén 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 március 19-én 14–16 órá-
ig. Tel.: 47/565-203.
Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második 
szerdáján, legközelebb március 14-én 14–17 óráig. Tel.: 
47/565-203.
Dr. Ináncsi Tünde jegyző: minden páros hét szerdáján, 
legközelebb február 22-én 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 március 5-én 9–12 óráig.
A Szerencsi Rendőrkapitányság áldozatvédelmi referense 
minden hónap első hétfőjén, legközelebb március 5-én 
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

Február 10–12.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 órá-
ig, 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.
Február 13–19.: Centrum: hétfő–péntek 7.30–19 óráig, 
szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–19 
óráig. Alba (ügyeletes): hétfő–péntek 17–22 óráig, szom-
baton–vasárnap: 12–22 óráig. 22 óra után a gyógyszertár 
telefonos egyeztetést követően az ügyeletes orvos kérésé-
re, rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását. Sze-
rencs: hétfő–szombat 8–20 óráig, vasárnap 8–19 óráig.
Február 20–26.: Centrum:  hétfő–péntek 7.30–19 órá-
ig, szombat 7.30–11.30 óráig. Oroszlán: hétfő–péntek 8–19 

óráig. Alba: hétfő–péntek 8–17 óráig, szombaton 8–12 órá-
ig. Szerencs (ügyeletes): hétfő–szombat 8–20 óráig, ügyelet: 
20–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig; vasárnap 8–19 óráig, ügye-
let: 19–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig; ünnepnapokon: ügye-
let: 8–22 óráig, készenlét: 22–8 óráig. Készenléti időszakban a 
gyógyszertár telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes or-
vos kérésére rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását. 

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

hasznos tanácsoK a télen KözleKedőKneK
Mielőtt útnak indul, tájé-

kozódjon az útviszonyok-
ról (rádió, televízió és KHT-
ügyeletek, internet). Csak a 
téli közlekedésre felkészített, 
jó műszaki állapotú járművel 
induljon el, különös tekintet-
tel a gumik állapotára. Havas 
időszakban a gépkocsiban le-
gyen hólapát, vonókötél, alkal-
manként kismennyiségű érde-
sítő anyag. Óvatosan válassza 
meg a sebességet, ügyeljen ar-
ra, hogy a gépkocsiból nem 
mindig észlelhetők a lokáli-
san lefagyott területek. Tart-
son biztonságos követési távol-
ságot, vegye figyelembe a meg-
növekedett fékutat. Ne kockáz-
tasson az előzésnél! A munka-
gépek mögött síkos az útsza-
kasz, mert a só olvasztó hatá-
sa nem azonnali, az ekék után 
pedig vékonyan tömör hó ma-
radhat. Ezért a sárga villogóval 
felszerelt gépek megpillantá-
sakor már fokozatosan vegye 
vissza a sebességet, nehogy 

rácsússzon a munkagépre és 
gyakori féklámpa-villantá-
sokkal figyelmeztesse arra az 
Önt követő járművet is. Köves-
se a munkagépet és ne próbál-
kozzon az előzéssel, nem tud-
ja, milyen az út állapota a mun-
kagép előtt.

Ha szembe találkozik egy 
munkagéppel, csökkentett se-
bességgel haladjon el mellette, 
így elkerülheti, hogy szórás ese-
tén a nagyobb sódarabok kárt 
okozzanak gépkocsijában és biz-
tonsággal el tudja kerülni az eké-
ző jármű méretén túlnyúló eke-

szárnnyal való találkozást. Ha el-
akadás-veszélyes helyhez köze-
lít, ne próbáljon meg azon átha-
ladni (esetleg fokozott sebesség-
gel), mert a balesetveszély lénye-
gesen megnő. A fő szabály az, 
hogy a hóeltakarítást ne akadá-
lyozza a gépkocsi. Kezdődő hó-
fúvás, intenzív havazás esetén a 
legközelebbi lakott hely elérése-
kor helyezze biztonságba gépko-
csiját, úgy várja be, míg az út is-
mét járható lesz. Az elakadt jár-
művek akadályozzák a hó elta-
karítását és a legnagyobb gon-
dosság esetén is kárt okozhat-
nak benne a munkagépek vagy 
a ráekézett hó. Az elakadt gépko-
csit lehetőleg ne hagyja egyedül 
az úton, vagy ha ott marad, ak-
kor értesítési helyet és módot je-
löljön meg feltűnően látható he-
lyen. Hosszabb utazásnál nem 
árt, ha takarót, tartalék ruhát és 
ennivalót is becsomagol. Útköz-
ben időben gondoskodjon üzem-
anyagról, mindig tele tankkal in-
duljon útnak.

itt a Hideg, 
jönnek a 

fatolvajok

* Taktaharkány mezőőrétől érkezett bejelentés a helyi 
rendőrőrsre, miszerint a község és Tiszalúc közötti terüle-
ten, a vasúti töltés oldalából két taktaharkányi férfi mint-
egy 50 kg akácfát vágott ki. Az elkövetőket a rendőrjár-
őrök a helyszínen elfogták és előállították, majd őrizetbe 
vették őket. Tettükért pénzbírságot szabott ki a Szerencsi 
Városi Bíróság.

* Sóstófalva község mezőőre telefonon tett bejelentést a 
Szerencsi Rendőrkapitányságra, miszerint tetten ért egy má-
di, két sóstófalvai és egy megyaszói lakost, amint a telepü-
lés külterületén kivágtak és megpróbáltak ellopni közel 80 
kilogramm akácfát. A fatolvajokat a rendőrök előállították a 
Szerencsi Rendőrkapitányságra és velük szemben szabály-
sértési eljárást kezdeményeztek.

* A Szerencsi Közlekedésrendészeti Osztály járőrei Sze-
rencs-Ond külterületén értek tetten egy férfit, amint enge-
dély nélkül fát vágott ki. Az elkövetőt a rendőrök előállítot-
ták és őrizetbe vették. A Szerencsi Városi Bíróság a lopásért 
elzárásra ítélte az elkövetőt.

* A Tokaji Rendőrőrsön indult eljárás ismeretlen tettes ellen, 
aki Tokaj külterületén egy zártkerti ingatlanról közel húsz, 
különböző fajtájú fenyő facsemetét tulajdonított el.

* A Szerencsi Rendőrkapitányság bűnügyi osztályán in-
dult eljárás ismeretlen tettes ellen, aki egy megyaszói lakó-
házba a bejárati ajtó befeszítését követően behatolt és onnan 
élelmiszereket és egy zsák tűzifát tulajdonított el.

megmentettÉk 
a fagYhaláltól
A Szerencsi Rendőrkapi-

tányság február 3-án kora 
este arról kapott információt, 
hogy egy szerencsi egyedül-
álló idős hölgy nem tud ma-
gáról gondoskodni a viszon-
tagságos időjárási körülmé-
nyek között. Az ügyeletes jár-
őrök leellenőrizték a lakás fű-
tését, mely során megállapí-
tást nyert, hogy a lakóingat-
lan semmilyen módon nincs 
fűtve, a vízcsap el van fagyva, 
a bent lévő műanyag vödrök-

be is belefagyott a víz. Az asz-
szonyt ezt követően beszállí-
tották a rendőrkapitányságra, 
ahol a kiérkező ügyeletes or-
vos megvizsgálta, majd men-
tővel kórházba szállították. 

A rendőrség kéri a lakos-
ság segítségét, amennyiben 
úgy értékelik, hogy kihűlés 
veszélyeztethet valakit, ér-
tesítsék a rendőrséget az 
ingyenesen hívható 107-es, 
112-es telefonszámokon.
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A Szerencsi Hírek utóbbi két 
számában tudósítást olvashat-
tak a cukorgyárak privatizáció-
ját, valamint Magyarország Eu-
rópai Unióhoz történő csatlako-
zása óta a közösségi cukorrefor-
mok során képviselt magyar ál-
láspontot értékelő, és annak itt-
honi következményeit feltáró 
vizsgálóbizottság jelentéséről, 
amely cikk utolsó részét az aláb-
bi sorokban olvashatják. A vizs-
gálóbizottságnak Szerencs or-
szággyűlési képviselője, Koncz 
Ferenc is tagja volt, aki igennel 
szavazott a bizottság jelentésé-
nek benyújtására.

A testület az alábbi válaszokat 
kapta a kérdéseire:

A cukoripar privatizációja során 
milyen mulasztások történtek, mi-
lyen privatizációs döntések, megál-
lapodások születtek, az új tulajdo-
nosok felé milyen kikötések kapcso-
lódtak, betartották-e azokat?
A 12 gyár közül a hét legkor-

szerűbbet – Petőháza, Kaposvár, 
Selyp (Lőrinci), Kaba, Szolnok, 
Szerencs, Hatvan – a privatizá-
ció első hullámában, 1990–1991-
ben értékesítették külföldi befek-
tetőnek. E szerződések előkészíté-
se a spontán privatizáció idősza-
kában kezdődött meg a vállalati 
menedzsmentek által. A magyar 
államnak az értékesítésekből álta-
lában nem származott jelentős be-
vétele (tőkeemeléses privatizáció), 
vagy pedig a bevétellel majdnem 
azonos ellentételezést vállalt, me-
lyet a vele szerződő külföldi be-
fektető utóbb érvényesített. A pri-
vatizációk során a külföldi befek-
tetők 30-40%-os kisebbségi része-
sedést szereztek a cukorgyárak-
ban, de emellett mindenhol meg-
kapták az elővásárlási jogot. Ösz-
szességében a szerződések a ma-
gyar állam számára előnytelenek 
voltak.

A fennmaradó 5 gyár rész-
vényeinek – Ács, Ercsi, Sarkad, 
Mezőhegyes és Sárvár – 50,1%-
át 1993-ban az új vagyonpoliti-
kai irányelvek jegyében az Álla-
mi Vagyonügynökség olyan kon-
zorciumnak értékesítette, amely-
nek az adott gyárak vezetői és az 
üzemek körzetében tevékenyke-
dő termelők voltak a tulajdonosai. 
Az öt cukorgyár később egyesült 
Magyar Cukor Rt. néven. Az ál-
lamnál maradt részvénycsoma-
gokat utóbb értékesítették.

A Horn-kormány alatt szüle-
tett az állam tulajdonában lévő 
vállalkozói vagyon értékesítésé-
ről szóló, 1995. évi törvény ren-
delkezése szerint a 25% + 1 sza-
vazatot el nem érő és privatizáci-
ós portfólióba be nem vitt állami 
társasági részesedést az APV Rt.-
nek vagyonarányosan a társaság 
többi tagja, illetve a társaság szá-
mára vételre fel kellett ajánlania. 
Ez alapján a magyar állam tulaj-
donosi szerepe megszűnt.

A Magyar Cukor Rt. 1995-ös 
létrejöttekor a magyar államnak 
öt darab, többletjogokat biztosí-
tó „aranyrészvénye” volt, amely 
kötvények által biztosított több-
letjogokról, a társasági szerződés-
ben kikötött rendelkezés erejénél 
fogva 1996-ban lemondott. Ezzel 
az MSZP–SZDSZ-kormány olyan 
fontos jogosítványról mondott le, 
amivel később érdemben befo-
lyásolhatta volna a Magyar Cu-
kor Rt. és ezen keresztül a ma-
gyar cukoripar sorsát. A bizott-
ság rendelkezésére álló iratok-

ból nem derül ki, hogy miért ke-
rült sor ilyen, a magyar államnak 
hátrányos szerződés megkötésé-
re 1995-ben.

Ki, mikor, és hogyan ellenőrizte az 
új tulajdonosok által vállalt kötele-
zettségek betartását?
Az 1993-ban kötött, a Magyar 

Cukor Rt. privatizációjára vonat-
kozó szerződés által kikötött több-
letkötelezettségek – foglalkoztatá-
si kötelezettségek, gyárak üzem-
ben tartásának kötelezettsége – 
teljesültek. A kötelezettségek ha-
táridejének lejártát követően vi-
szont a piaci koncentráció folya-
mata során nyomban éltek a le-
hetőséggel a tulajdonosok (ekkor 
már minden cukorgyár többségi 
külföldi tulajdonban volt) és be-
zárták azokat az üzemeket, ame-
lyeket feleslegesnek véltek.

Az 1994–1998. közötti idő-
szakra vonatkozóban nem ál-
lapítható meg, hogy az ÁVÜ 
és az ÁPV Rt., illetve a szoci-
alista Suchmann Tamás pri-
vatizációs miniszter bármi-
lyen ellenőrzési tevékenysé-
get végzett volna a megkötött 
szerződések betartását illető-
en. Suchmann a bizottság ál-
tal e körben feltett kérdéseire 
sem válaszolt.

Milyen jogszabályi felhatal-
mazás, irányelvek és szakmai 
szempontok alapján születtek 
döntések a cukoripari privati-
záció folyamatáról?
A privatizáció megindu-

lásának alapvető jogi kere-
tét a Németh-kormány tör-
vényerejű rendelete teremtette 
meg, mellyel létrehozta a válla-
lati tanács intézményét. A válla-
lati tanácsok széleskörű önállósá-
got kaptak az állami vagyon ke-
zelésére, hasznosítására, ami az-
tán eredményezte a ma spontán 
privatizációnak nevezett eljárást. 
1989-ben egy törvény megszün-
tette az állami vállalatot, mint ál-
lami tulajdont definiálni. Egy má-
sik 1989-es törvény pedig bizto-
sította, hogy az állami vállala-
tok gazdasági társasági formába 
alakuljanak át, amelyekben kft.-
üzletrész, vagy részvény formájá-
ban meg tudott jelenni a megszer-
zett tulajdonosi részesedés. Ezzel 
az állami vállalatokból megszer-
zett javak – melyeket a gazdasá-
gi társaságokba apportként vit-
tek be – egyértelműen struktu-
rált magántulajdonná változtak.

Az Országgyűlés az 1990. évi 
választásokat megelőzően fogad-
ta el az Állami Vagyonügynök-
ségről és a hozzá tartozó vagyon 
kezeléséről és hasznosításáról 
szóló törvényt, melynek célja volt 
gátat vetni annak a nemzetgaz-
dasági érdekeket súlyosan sértő 
folyamatnak, amit spontán priva-
tizációnak neveznek. Az ÁVÜ el-
ső időszakában a törvényi kere-
teket sértve működött, mert csak 
Tömpe Istvánt nevezték ki az élé-
re, holott igazgatótanácsot kellett 
volna választani. Az ÁVÜ a te-
vékenységét pedig 1990 és 1994. 
között nem az Országgyűlés ál-
tal megállapított vagyonpolitikai 
irányelvek szerint végezte.

Az egyik irányelv azt mondja, 
hogy külföldinek akkor adjunk el 
vagyont, ha technológiai fejlesz-
tésre számíthatunk. (A cukoripar-
ban pont az ellenkezőjére számít-
hattunk, a kitűnő gyárak leszere-
lésére, amely meg is történt, mert 

időben tudtuk, piac kellett a kül-
földi vevőknek.)

A másik szempont: ha hoz új 
külpiacot (a cukoriparban tudott 
volt, nem közvetlen exportcikk), 
ha az értékesítés ésszerűen csök-
kenti az államadósságot. (Ennek 
is az ellenkezője történt, a tőke-
emelésből nem keletkezett állami 
bevétel, a veszteséges működtetés 
miatt nincs adóbevétel, a cukor-
répa-termelők kihasználása miatt 
még kevesebb adó folyt be). – Ne 
adjunk el külföldinek vagyont – 
írja az irányelv, ha közvetett ha-
tásaival negatív konvertibilis de-
vizaszaldót okoz, emellett ugyan-
csak ellenzi az értékesítést, ha mo-
nopol vagy oligopol helyzetben 
van a vállalat és az exportja elha-
nyagolható, illetve ha jellegzete-
sen magyar terméket állít elő. 

1995-ben fogadta el az Ország-
gyűlés az állam tulajdonában lé-
vő vállalkozói vagyon értékesíté-
séről szóló törvényt, mely meg-
szüntette az Állami Vagyon-
ügynökséget. Az ÁVÜ által ke-
zelt vagyon felett a törvény ha-
tálybalépését követően a tulajdo-
nosi jogokat elsősorban az ÁPV 
Rt. gyakorolta. Az ÁPV Rt.-ben 
a részvényesi jogokat a privati-
zációért felelős tárca nélküli mi-
niszter, Suchmann Tamás gyako-
rolta azok kivételével, amelyek a 
kormány hatáskörébe tartoztak. 
A törvény alapján a 25% + 1 sza-
vazatot el nem érő és privatizáci-
ós portfólióba be nem vitt állami 
társasági részesedést az ÁPV Rt.-
nek vagyonarányosan a társaság 
többi tagja, illetve a társaság szá-
mára vételre fel kellett ajánlania. 
Ezzel szűnt meg a magyar állam 
kisebbségi részesedése is a cukor-
gyárakban.

A koncepcióalkotásban, pályáza-
ti és döntéshozatali folyamatban 
mely állami és kormányzati szer-
vek voltak érintettek?
Az 1990–1991. évi ügyletek so-

rán a privatizációs koncepciókat 
egyrészt az érintett gyárak vál-
lalati tanácsai, másrészt a Föld-
művelésügyi Minisztérium élel-
miszeripari főosztályának egyik 
munkatársa dolgozta ki, aki a bi-
zottság adatai szerint támogatta 
az Agrana megjelenését Petőhá-
zán és Kaposváron.

A Magyar Cukor Rt.-be később 
egyesült öt cukorgyár 1993. évi 
privatizációja során érvényesül-
tek azok a vagyonpolitikai irány-
elvek, melyek alapján a hazai ter-
melőket, a magyar tulajdonszer-
zést kell előtérbe helyezni. Ez 
összhangban áll azzal, hogy a 
nagy nemzetközi cukoripari cé-

gek közül számos tulajdonosi hát-
tere az otthoni cukorrépa-terme-
lőkből áll.

A szerződésben vállalt több-
letkötelezettségeket (foglalkozta-
tás, gyárak nyitva tartása) a vevő 
betartotta, azt követően is, hogy 
1996 decemberében a finanszíro-
zás hiánya miatt a magyar me-
nedzsment és termelők elad-
ni kényszerültek üzletrészeiket 
az Agrana-csoport részére. Ettől 
kezdve már nem voltak érdekel-
tek a termelők a gyárak minden-
áron való működtetésében.

A Magyar Cukor Rt.-nek az 
ÁVÜ kezében maradt kisebbségi 
részét a tulajdonosváltást követő-
en 1996-ban értékesítették az Ag-
rana-csoport részére. Bár ekkor-
ra az Agrana-csoport a soroza-
tos tőkeemelésekkel döntő több-

séghez jutott, így nem volt jelen-
tősége a társaság szempontjából 
az ügyletnek.

Milyen felelősség terheli ez ügy-
ben a korábbi ciklusok kormány-
zatát, mennyiben szolgálta a pri-
vatizáció a hozzájuk köthető gaz-
dasági érdekkörök céljait?
A Németh-kormány felelőssé-

ge, hogy lehetővé tette a spontán 
privatizációnak nevezett folya-
mat beindulását és az ebből ere-
dő állami vagyonvesztést.

Az Antall-kormány felelős-
sége az, hogy az Országgyűlés 
nem biztosította a személyi és 
tárgyi feltételeket ahhoz, hogy 
az ÁVÜ igazgatótanácsa korri-
gálhassa a szerződésekben meg-
jelenő egyenlőtlenségeket, illet-
ve, hogy a privatizáció koncepci-
ója elsősorban a működőképes-
ség és a munkahelyek fenntar-
tása volt, ami hosszú távon nem 
volt sikeres elképzelés. Az Antall-
kormány érdeme ezzel szemben 
a Magyar Cukor Rt. gyárainak 
privatizációjával a piac mintegy 
32%-a magyar termelői tulajdon-
ba adása.

A Horn-kormány felelőssége, 
hogy a magyar tulajdonláson ala-
puló cukoripar koncepcióját elve-
tette és nem nyújtott sem tulajdo-
nosként, sem államként segítsé-
get ahhoz, hogy a Magyar Cu-
kor Rt. talpon maradásához el-
engedhetetlenül szükséges for-
gótőkéhez hozzájusson.

Bizonyára véletlen lehet, hogy 
ebben az időben a Magyar Fej-
lesztési Bank vezérigazgató-
ja Medgyessy Péter volt, aki el-
utasította a segítséget, és aki ek-
kor a Béghin Say-érdekű cukor-
gyár felügyelő bizottsági tag-
ja is volt. Ezáltal az Agrana-cso-
port, amely pótolta a forgótőkét, 

megszerezte a Magyar Cukor Rt. 
többségét és ezzel a 12 magyaror-
szági cukorgyárból hét a tulajdo-
nába kerül. Ebben a körben fel-
vetődik a kormány felügyelete 
alatt álló Gazdasági Versenyhi-
vatal felelőssége is.

Az EU-hoz való 2004. évi csat-
lakozásunkkor hatályban lévő cu-
korrendtartása, majd az azt kö-
vető cukorrendtartási reform elő-
készítési és döntési folyamatában 
milyen álláspontot képviselt Ma-
gyarország?
A magyar agrárvezetés és a 

Gyurcsány-kormány részéről 
2004–2006. során teljesen elhibá-
zott stratégia volt az, hogy pusz-
tán az EU-s tárgyalási folyamat-
ra koncentráltak és ezzel párhu-
zamosan a külföldi gyárak tu-

lajdonosaira kifejtett infor-
mális nyomásgyakorlástól tel-
jes mértékben eltekintettek 
mind a cukorreform tárgya-
lásai alatt, mind utána. Szá-
mos eset bizonyítja, hogy ren-
geteg módon lehet érvényesí-
teni a kormányzati szándékot 
ilyen esetekben (különféle ál-
lami felügyelő vagy szabályo-
zó szervek szerepének hang-
súlyozása, törvényi keretek 
módosításának felvetése stb.), 
ahogy ez például Csehország-
ban történt.

Az intézkedések milyen hatással 
voltak, vannak a hazai cukorrépa-
termesztésre?

A cukorgyárak bezárásá-
nak, és a répacukor-kvóta 
drasztikus lecsökkenésének 

a nemzetgazdaság szempontjá-
ból leginkább káros következ-
ménye az, hogy Magyarország 
nagyon hosszú időre elvesztette 
a világgazdasági helyzethez va-
ló alkalmazkodás, és negatív vi-
lággazdasági tendenciák esetén 
a magyar fogyasztók megvédé-
sének lehetőségét. A gyárak el-
vesztésével, és az önellátás har-
madát kitevő kvótával (amely rá-
adásul külföldi kézben van) gya-
korlatilag minimálisra csökkent a 
lehetősége annak, hogy a folya-
matok negatív hatásait ki tudjuk 
küszöbölni. Az ország mára tel-
jes mértékben ki van szolgáltat-
va a külföldi érdekeltségű cukor-
termelőknek, -gyártóknak és -for-
galmazóknak. Ezen kívül termé-
szetesen arról sem szabad meg-
feledkeznünk, hogy a szakága-
zati foglalkoztatás (termelésben 
és gyártásban is) a korábbi töre-
dékére csökkent, amelynek nem 
csak közvetlenül a cukoripar-
ban jelentkeznek a hatásai, ha-
nem egy sor olyan iparágban is, 
amely hagyományosan a cukor-
iparra épült: pl. édesipar.

A bizottság megjegyzései és 
javaslatai:

A jelenlegi európai uniós ag-
rárpolitika 2014-ben változik, az 
uniós cukoripari rendtartás sza-
bályozórendszere 2015-ben jár le. 
Fel kell készülni arra, hogy az Eu-
rópai Bizottság kísérletet fog ten-
ni arra, hogy 2015-től teljes mér-
tékben felszámolja a jelenlegi 
EU-s cukorrendtartást, azaz cél-
ja lesz, hogy megszűnjenek a cu-
korkvóták és az uniós minimálár 
is. A cukorrendtartás teljes meg-
szűnése a versenyhátrányban lé-
vő magyar cukoripar számára pe-
dig a teljes megszűnést hozhatja: 
az egyetlen megmaradt cukor-

gyárunk (Kaposvár) is bezárás-
ra kerülhet. Törekedni kell tehát 
arra, hogy a kvótarendszer 2020-
ig meghosszabbításra kerüljön, és 
azon belül Magyarország minél 
előnyösebb pozíciókat harcoljon 
ki magának.

Azokban a tagállamokban, 
ahol a kvóta 50% alá csökkent, 
direkt termelési támogatást hatá-
rozott el az Európai Unió és jog-
szabályban rögzítette öt éven ke-
resztül. Az EU 6,6 eurós támoga-
tásához az Európai Bizottság kü-
lön engedélye alapján lehet 4 eu-
ró nemzeti támogatást kifizetni, 
azonban a 2013-as termelés után 
ilyen támogatás a jelenlegi jogsza-
bályok alapján nem adható.

Magyarországon található Eu-
rópa legnagyobb és leghatéko-
nyabb izoglükóz-gyára, amely 
évente több mint 200 ezer tonnát 
állít elő (itthon termelt kukoricá-
ból), de még így is csak kapaci-
tásának felét használja ki. Ezért 
az EU-val folytatott tárgyalá-
sok keretein belül külön hang-
súlyt kell kapnia annak, hogy 
az izocukor-kvótánk jelentősen 
megemelkedjen.

A bizottság vizsgálta, hogy mód 
van-e és ha igen, miként új cukor-
gyár építésére Magyarországon?
2015-ig van érvényes kvótasza-

bályozás az unióban. Az első kér-
dés, hogy marad-e a következő 
ciklusra a kvótaszabályozás. Ha 
ez eldőlt, akkor azután lehet ar-
ról beszélni, hogy Magyarorszá-
gon legyen-e cukorgyár, ki legyen 
a beruházó, milyen állami rész-
vétellel, milyen segítséggel men-
jen, termelői részről milyen anya-
gi források állnak rendelkezésre. 
Feltétel, hogy az Európai Unió le-
hetővé tegye kvótakibocsátással 
kvóta megszerzését.

Magyarországon egy újonnan 
létesítendő cukorgyár esetén a 
gazdaságos minimális gyárnagy-
ság mintegy 7-8000 tonna cukor-
répa/nap kapacitás. Ennél ki-
sebb gyárra nem lehet ma a pi-
acon berendezést kapni, a nagy 
cukoripari gépgyártók mintegy 
30 éve nem készítenek megfe-
lelő berendezéseket. Egy ilyen 
gyár durván 100 ezer tonna cuk-
rot képes előállítani, amihez kö-
rülbelül 12-15 ezer hektáron 7-800 
ezer tonna cukorrépa szükséges. 
Egy ekkora üzem maximum 200 
főt foglalkoztat teljes munkaidő-
ben, a kapcsolódó munkahelyek 
további 300 főnek biztosítanának 
munkát.

A nád alapú cukor árának vi-
lágpiaci emelkedése miatt eltűnt 
a különbség a cukornád alapú 
és a répacukor ára között. Bra-
zília, a világ legnagyobb cukor-
nád-termelője meghirdette az 
energiahordozókkal való önel-
látás stratégiáját és a bioetanol-
alapú üzemanyagok folyamato-
san tért hódítanak Brazíliában. 
A bioetanol előállításának egyik 
legfontosabb forrása a cukor-
nád. Ezen túl a fejlődő országok 
cukorigénye folyamatosan emel-
kedik, ami szintén árfelhajtó té-
nyező. Ez adott esetben cukorhi-
ányhoz, illetve a cukorár továb-
bi emelkedéséhez vezethet. A bi-
zottság javasolja az Országgyű-
lésnek, hogy hozzon határozatot 
élelmiszer-termelési és -ellátá-
si nemzetstratégia kidolgozásá-
ról és végrehajtásáról, melynek 
kidolgozását írja elő a kormány-
nak feladatként.

Szemán Ákos

közélet10

A cukorbizottság jelentése iii.

Az egykori kampányidőszakban hatalmas cukorrépa-szállítmányok 
érkeztek a szerencsi üzembe.
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Bari Gábor

Felednivaló
Síró-sivalkodó dallamok a légben,
hulló levél surrog az útra merészen.
ingatag az idő, mint kikapós asszony;
belvíz sújtott termény várja, hogy elasszon.

Kukoricaföldön milliónyi címer
ingoványban lábol, halat tart ezrivel.
Napraforgó-tábla gyászosan, feketén
kókadozva virraszt, sírdogál elestén.

Fegyverét letette a vörös kardvirág
feladja a harcát, párbajra nem kíván
lépni elemekkel; éj kóbor utasa
sem mutatja arcát; dús erő mosdatja.

Kegyes zsarnokaink záporral traktálnak
küllői kihulltak Isten szép Napjának,
még a fogyó Hold is defektet szenvedett
felhőt vonva arcra, betegágynak esett.

Nem forral ez évnek gyengécske borából
fű, falevél ittas éjek harmatából…
Tető alig kerül ártól szenvedőre
kenyérmag zsákban vár magvető időre…

Öregasszony-nyarunk messze utazgat már
nem időzött nálunk, pedig marasztalnám,
csak rothadás munkál gyümölcsös-erdőbe
e nyárvég ősz elő, menjék feledőbe…

Bodnár Edit Dite

A boldogkői vár AlAtt
A sziklás hegytetőn
mint lomha oroszlán – figyel az ősi vár,
sasok kerengenek a romok fölött,
hallgasd lantom dalát!

Kit énekeljek meg?
Talán a büszke vár urát,
vagy a tatártól menekült 
IV. Béla királyt?

Tehetném, de nem teszem:
ma másról mesél
dalom, mely száll, mint az esti szél.
Temetők ösvénye hív,
hová pihenni tért két szerető szív.

A vár alatt picinyke ház,
szerény akár, akár az ibolyák,
öreg jegenyék őrzik napjait,
ablakai mintha siratnák
régi idők kedves emlékeit,
mikor még gyermek voltam itt.

Nagyanyám simogató keze 
– friss kenyér – puha melege.
Tej illata most is itt lebeg,
de megcsókolnám a kezet!
Ha fáradtan este hálni tért,
imádsággal zárta le a szemét.

Nagyapám, ó te jó öreg!
Eke szarva nem töri kezed,
tested mára már megpihent.
a nyugtalan boldogkői szél,
tejes csuprodban aludt a tej,
mellette illatozó kenyér.

De jó volt mindig köztetek,
emlékeim között megpihen
nehéz paraszti sorsotok,
s míg nézem a várat,
a sötétlő árnyak
körbetáncolják a romot.

Sárközy Vendel Gergely

A MAdárkák
Csúf, dermesztő hideg
csikorog kint és fagy.
Szegény kis madárkák
mily nagyon fázhatnak!
Kicsi a tollazatuk,
nincsen meleg házuk,
kint kell lenni nekik
a nagy hidegben is
a puszta határban.
Eledelük nincsen,
így hát éheznek is, 
mert hó borít mindent
nem találnak semmit…
El vannak hagyatva,
mint egy szegény árva
gyermek, akire nem,
nem gondol senki sem,
és csak sír magában’.

Ők is sírdogálnak:
– szomorú’n dalolnak:
„Kedves, jó emberek,
bízunk tibennetek.
– Segítsetek minket
ó, amivel tudtok.
Adjatok eledelt
s megfizetünk nektek 
hálaadó szívvel:

Ha jő a kikelet
tavasz virágival,
nektek szól mitőlünk
szívből áradó dal.
A ti szíveitek
üdítjük dalokkal,
mikor dalunk szárnyal…
„Amikor tiszta, kék
ragyogó lesz az ég.”

Fetykó Judit

HóHerceg
Zúzmara lepi lassan az ágat,
tisztul a köd, s csipkét rak belőle a tél,
festi fehérre a kertet, tájat,
Hóherceg tél-csipke országáról mesél.

Különös, égi-fehér ez ország,
hol mindent a kemény jég, rideg fagy ural.
Mit itt megmutat és elhoz hozzánk,
csak játék neki az évszakos mínusszal.

Zúzmara lepi lassan az ágot,
fehér mirtusza így hinti a csodákat,
Hóherceg kacagva von palástot,
míg keringő hópelyhek lepik a tájat.

Vengrinyák János

NeM HAllgAtHAtok
Irredenta költő lennék?
Csak a fióknak dolgozom.
Ha valótlanságot írnék,
lenne hallgatásra okom.

Nem szabad sírni a múlton,
mert érzékenyek a bitorlók!
Zsiványok rajtunk trónolnak,
de hallgassanak az írók!

Gátlás nélkül: raboltak, loptak,
s hazudoztak eleget!
Közös Hazánknak rontottak,
s lefaragtak bennünket!

Szálka lett a Magyar Nemzet!
Csak holmi vásári préda!
A Nagy Hatalmak is féltek!
Széjjelloptak! Ki hogy bírta!

Elnyomnak, mint dicső népet!
Pedig pajzsok voltunk egykoron!
Európa élt és éledt,
míg véreztünk a bástyákon...

Mikor veszik figyelembe,
évszázadok küzdelmét!?
Európát testtel védve
kivérzett a Magyar Nép!

Nem ijeszt meg álnok kényszer,
kik lefogják a kezemet!
Küzdök, írok, s talán egyszer
megfogan az üzenet...

Jeney András

gyöNgyökre 
lelni

Ti költők mondani – s nagyot – akartok;
Én óceánban gyöngyöket keresni.
Szavakból fényt kirakni, istenarcot;
S csak énekelni, illatot lehelni.

Hová anyám szült, ám sosem jutottam.
Rajtam a billog, lantnok nem lehettem;
Hajléktalant gúnyoltak lenn a porban –
És én magosban otthont építettem.

Picinyke kertet, hol titokvirágból
Kinyíltak mégis késő őszi versek –
Smaragdtuják, leanderből szonettek.

S levél, ha szárad, gyöngyként hull az ágról.
A zizzenésben fény remeg, s az ének:
Szellőharangban istenrezdülések.

Leskó Imre

UNokáMHoz
Szálerdők fái közt a csemeték
Rád emlékeztetnek.
Egek felé törsz, Te is egyszer,
A fák törnek körötted ezerszer,
S a romhalmazok között,
Ficánkol majd egy kölyök.

Szálerdők fái között, csak
Egy fát keresek majd, s ha
egyszer férfivá leszel,
sudár faként hajlik derekad
rugalmasan, nem törik soha el.

De könnyű jósnak lenni!
Vázolni szépen rejtelmes jövőt.
Változnak emberek, 
Változnak idők,
Ki tudja, mit művel egyszer
Egy rakoncátlan kölyök?

Szontágh Emil

koPott kicSi FÉNykÉP
Selymes volt a haja
Bársonyos a keze
Dallamos a hangja
Boldog voltam vele

Mosoly ült az ajkán
Csillogott a szeme
Ma is látom arcát
Amint reám nevet

Hallom csengő hangját
Látom két szép szemét
Zsendülő szép arcán
Vágyakozó reményt

Látom e még? talán;
Kezemben egy fénykép
Láthatnám e lánykát
Az lenne szép élmény

Ifjúságom álmát
Foghatnám a kezét
Újjá varázsolnám
Zsendülő szerelmét

Hosszú álmaimból
Sok szép kedves emlék
Boldog ifjúságból;
Kopott kicsi fénykép

Újfalusy Tóth Endre

viSSzAtekiNtÉS
Jánosi Zoltánnak

Tanár úr!
Óh, be rég volt, amikor a szellem városában,
a Tokaji Írótábor tenyérnyi asztalánál ízlelhettük az aranysárga,
búfelejtő nedűt.
Kapatosságomon jót derültetek,
bár az irodalomteremtés
ezt nem sínylette meg

S aztán jöttek az újabb találkozások:
Miskolc, Szerencs, Szolnok állomásai,
amelyeknek sínpárjai
az irodalom pályaudvarára vezettek!
Oda, ahol a szellem, az alkotói vágy,
a nemes kihívások tüze égetett!

Az irodalom olyan, mint egy nagy
közösségi aranytál.
A nemzet fénylő serlege,
amelyből annak napszámosai tettük mértékével
ihatnak, meríthetnek.
Mert a szellem igazságféltő, nyugtalan Pegazus,
ki nem engedi meg a képmutatóknak,
hazug frátereknek, lidércfényt kibocsátóknak,
hogy fondorlattal szívünkre tekeredjenek.

Zoltán!
Megvan-e még az a barnás keretű szemüveged,
amelyen keresztül véleményezted, javítottad,
formáltad tanítványaid és a Hozzád forduló,
dadogó, szárnyukat próbálgató poéták írásait?
Tudom, hogy megvan, és azt is tudom:
milyen nagy és nemes a Te szíved!

Békésen futnak a szolnoki folyók,
lágy partjaik ölelik a város peremét.
Csillámló habjaikon titkon őrzik
a múló századok könnyét és örömét.
S e csodás látványtól repes a szívem.
Uram, vedd oltalmadba a szeszélyes Tiszát,
a zavaros Zagyvát, drága kincsünket!

Hetven felé úgy érzi az ember,
mintha egy levél nélküli
Csontváry-fa lenne maga is:
régmúlt és jelen között lebeg,
s amott a távoli Túlsó Parton
egy csónak kikötve vár rám:
Menni még nem akarok!
S az időtlennek tűnő várakozás közben
kihullnak fejemből a gondolatok,
mint a jó öreg, megfáradt anyóka
göcsörtös kezéből
a Szent Olvasó.

Nagy Edit

egy ASSzoNy, Aki NeM FÉltett
– Megjöttél kedves? Éhesen?
de jaj! Látod! Én szívesen,
ezt a szép inget
néked hímezem.

– Hagyd abba kedvesem,
fázom, éhezem
– Egyél s melegedj!
Én az inged hímezem.

– Hagyd abba kedvesem
E késő estelen,
Testem álmodik már
Öleléseden;

hímes az ingem,
a sok tű helye abba’
húsomba vág,
átok van rajta.

– Nem érek rá életem,
látod, én szívesen,
ezt a szép inget
néked hímezem.

– Rám várnak…!
hunyorgó fényű ablakok,
mit szólsz, ha egyszer
bekopogtatok?

– Ugyan szívem,
tréfálkozol velem…?
de hagyd el,
látod, nem érkezem!

– Mindhiába mondtam,
kértelek…!
már-már elrejtenek
a kísértő ablakszemek…

– Hol vagy kedves?! Hallod?!
most én vacogok,
sírok zokogok! Konok
már egy cseppet sem vagyok!

Torkom kiszáradt (rád gondolok)
ajkamon régi csókod heve,
de majd megvesz
az Isten hidege.

Bodnár Ildikó

FeloldozáS
Te kértél és én adtam,
De többet nem adhatok.
Helyembe lép a mindig is volt,
S a nélkülem, nem teremt hiányt.
Oltalmazlak és féltelek Téged.
Elmegyek, mert hiszem, hogy ezzel
segítek.
Kérésed ellenére, akarattal bántalak,
S ezért nem kérek bocsánatot.
Soha ne mondd nekem, hogy sajnálom.
Ne okozz ily mérhetetlen bánatot!
Elreccsent lelked mostanra fájhat úgy,
Hogy megértsd végre, nincsenek csodák.
Kiúttalan kiutak közt
Megkapod a feloldozást!
Ahogy nem létezett az előtte,
Úgy ma hajnalra, meghalt a tovább.

H • A • T
HEGYALJAI ALKOTÓK TÁRSULÁSA
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Schlosserné  Báthory  Piroska:  Esős  nap

HiMNUSzokról 
A MAgyAr kUltúrA NAPjáN

A tarcali Hatputtonyos Borfaluban január 21-én a Himnusz születé-
sének 189. évfordulója előestjén tartottak megemlékezést.

A program különlegeségét az adta, hogy Drozda Aranka művelő-
désszervező, könyvtáros felkutatta és színpadi előadásokon belül az 
érdeklődők elé tárta azokat a himnuszokat is, amelyek Kölcsey Ferenc 
műve előtt használatosak voltak hazánkban. – Tíz esztendeje emléke-
zünk meg Tarcalon a magyar kultúra napjáról, a kerek évforduló adta 
az ötletet, hogy ne csak nagy általánosságban foglalkozzunk a kultu-
rális értékekkel. Az 1650-es évektől vonultattuk fel emlékeinket verses, 
hangszeres  zene, vagy énekes változatokban, de megjegyzem, már ezt 
megelőzően is voltak elfogadott himnuszok, elsősorban egyházi éne-
kek formájában – sorolja Drozda Aranka. – A szombati, képes háttérrel 
színesített, háromjegyzékes műsorba éppen emiatt vontam be a Tarca-
lon működő egyházi kórusokat. Az első blokkban azok az ódák hang-
zottak el, amelyek a jelenlegi himnuszok előtti időkben voltak haszná-

latosak, a másodikban a határainkon túli magyarság énekei szerepel-

tek, hiszen mindenki tudja, hogy pl. a felvidékieknek, csángóknak, szé-

kelyeknek megvannak a maguk népies és hivatalos zsoltárai túl azon, 

hogy a magyar Himnuszt is használják. Végül bemutattuk a napjaink-

ban keletkezett himnuszokat, így pl. a Koltay Gergely által szerzett Zo-

boraljai Himnuszt és a Hűség Himnuszát, ami a 2004-es népszavazáskor 

keletkezett. Összességében tizenhárom himnuszt jelenítettünk meg, 

programunkat a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete tizen-

nyolc alkotójának legremekebb kézműves darabjai tették hangulatos-

sá – adott tájékoztatást a művelődésszervező, megjegyezve, hogy a 

himnuszok gyűjtésének alapját egy Baracskai László polgármester ál-

tal könyvtárnak adományozott kiadvány adta, ami Bárdos Szilvia té-

mába vágó tanulmányát tartalmazta. 

SfL
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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

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.

Újdonság!!! Török riviéra: busszal miskolci és nyíregyházi indulással. Fog-
lalható apartmanokról, szállodákról, turnusokról érdeklôdjön irodánkban. 

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

KIADÓ SZOBÁK A NÉPHÁZBAN
A Népház 4 szobával, kétágyas elhelyezéssel várja vendégeit  

a hét minden napján. A város szívében található, könnyen  
megközelíthető, kiváló kiindulópont a város nevezetességeinek 

felkeresésére. A szobák WC-vel, zuhanyozóval felszereltek,  
valamint wi-fi használatra is van lehetőség.  

A szobákhoz közös teakonyha tartozik alapfelszereltséggel. 

1 szoba 1 főnek 2880 Ft/éj
1 szoba 2 főnek 4710 Ft/éj 

1 pótágy 1 fő részére 2380 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.

10 tIPP A KörülteKINtő 
BANKvÁlASZtÁSHOZ

A bizonytalan gazdasági környe-
zetben egyre nagyobb a kiszámít-
hatóság, a megbízhatóság iránti 
igény. Különösen igaz ez abban az 
esetben, ha a vagyonunkról kell 
dönteni. tallárné Illés erika, a K&H 
Bank szerencsi fiókjának vezetője 
10 pontban gyűjtötte össze azokat 
a szempontokat, amelyeket bank-
választás előtt feltétlenül érdemes 
áttekintenünk. A fiókigazgató sze-
rint a megbízhatóság, a termék- és 
szolgáltatásválaszték, a lakóhely-
hez közeli bankfiók és AtM-ek, va-
lamint az árak nyomnak a legtöb-
bet a latba.

1. adatok, információk begyűjtése a 
bankról

Különleges bizalmi viszonyban 
kell állnunk azzal a bankkal, amelyre 
a megkeresett, megtakarított vagyo-
nunkat bízzuk. Az interneten könnyen 
utána lehet nézni, mennyire megbíz-
ható egy pénzintézet. Nem kell köz-
gazdasági végzettségűeknek lennünk 
ahhoz sem, hogy az eredményességé-
ről, stabilitásról adatokat gyűjtsünk be, 
és ugyanezek az információk beszerez-
hetőek a bank tulajdonosáról is. Segí-
tenek az értékelésben a különböző dí-
jak, elismerések, amelyekkel egy-egy 
bankot jutalmaznak.

2. tájékozódás a díjakról
A szolgáltatásokért felszámított 

banki díjak, jutalékok között jelentős 
különbségek lehetnek. A bankválasz-
tás előtt érdemes végiggondolni, a 
számlavezetésen túl milyen szolgál-
tatásokat veszünk igénybe a legtöbb-
ször. Ha például gyakran veszünk fel 
készpénzt ATM-ből, vagy szeretnénk 
otthonról, az interneten keresztül in-
tézni a pénzügyeinket, ezeknek a szol-
gáltatásoknak a díjait alaposabban 
nézzük meg. Ne sajnáljuk az időt, és 
tanulmányozzuk a számunkra elérhe-
tő bankok ajánlatát, térjünk be a helyi 
bankfiókba és kérjünk információkat. 
De ebben az esetben is segítségül hív-
hatjuk a világhálót: minden bank ren-
delkezik honlappal, ahol ezek az ada-
tok elérhetőek, és gyakran készülnek 
a banki kondíciókat összehasonlító 
anyagok is.  

3. több szolgáltatás, nagyobb ked-
vezmény 

Ha már végiggondoltuk, milyen 
szolgáltatásokat, termékeket szeret-
nénk igénybe venni, akár lakossági, 
akár kkv-ügyfélként, nézzük meg, me-
lyik bank kínál a számlavezetésen, hi-
telezésen túl például biztosítási szol-
gáltatásokat, korszerű befektetési le-
hetőségeket, nyugdíj-előtakarékossá-
got. Az egyszerűbb ügyintézés mellett 
rendszerint kedvezmény is jár annak, 
aki több szolgáltatást is igénybe vesz 
egy pénzintézetnél.

4. karnyújtásnyira a bankfiók
Különösen vidéken a legfontosabb 

szempontok között kap helyet a bank-
fiók közelsége. Előnyös, ha egy bank az 
ország sok pontján, így a lakóhelyünk-
höz közel is rendelkezik fiókkal. Még ha 
igénybe vesszük is a telefonos vagy in-
ternetes csatornákat, a személyes ügy-
intézés sok esetben elkerülhetetlen. 

5. országszerte elérhető ATM-ek
Az egyik leggyakoribb  banki mű -

velet a pénzfelvétel. A saját bank-
automatából való kivétel sok csomag-
ban ingyenes vagy kedvezőbb, mintha 
más bank pénzjegykiadóját keresnénk 
fel. Az országszerte elérhető ATM-ek 
számának tehát szerepelnie kell a tíz 
legfontosabb bankválasztási szem-
pont között.

6. a nap 24 órájában elérhető
Ma, az éjjel-nappal nyitva tartó 

áruházak, az online kereskedelem ko-
rában a bankoktól is elvárás, hogy a 
bankfiók nyitva tartásán túl, a hét min-
den napján, napi 24 órában elérhető-
ek legyenek a legfontosabb szolgálta-
tások. A megoldás lehet a 24 órán ke-
resztül elérhető ügyfélszolgálat, ATM-
ek vagy az interneten keresztül törté-
nő bankolás – a lényeg, hogy az alap-

vető pénzügyi tranzakciókat bármikor 
elvégezhessük.

7. időpont egyeztetés
Fontos elvárás a bankkal szemben, 

hogy a lehető legkevesebbet kelljen 
várakozni, az ügyintézés legyen gyors 
és egyszerű. Érdemes utánanézni, 
van-e például időpont-egyeztetési le-
hetőség, ezzel jelentősen lerövidíthe-
tő egy-egy banki látogatás időtartama.

 
8. szakértői csapat
Megnézhetjük azt is, dolgozik-e 

a bankban olyan szakember, akinek 
szakmai tudásáról, hozzáállásáról jó-
kat hallottunk. Ha már kiválasztottuk 
a bankot, a későbbiekben ezekkel a 
munkatársakkal leszünk kapcsolat-
ban, rájuk bízzuk pénzügyeinket.

9. kellemes környezet
Pillantsunk be előzetesen az elérhe-

tő a bankfiókokba: hol fogadják az ügy-
feleket, van-e lehetőségünk arra, hogy 
pénzügyeinkről a többi ügyféltől elkü-
lönülten beszéljünk, van-e éjjel-nappal, 
biztonságos helyen elérhető ATM, mi-
lyen a bankfiók megközelíthetősége, 
van-e parkolási lehetőség a közelében.

10. társadalmi szerepvállalás
Végezetül, ha az eddig felsorolt 

szakmai szempontok alapján még 
mindig nem tudunk dönteni, meg-
nézhetjük, mennyire felelősen műkö-
dik a pénzintézet: fordít-e figyelmet a 
környezetében élő rászorulók segíté-
sére, hogy azok teljes életet élhesse-
nek, vagy támogatja-e valamilyen mó-
don a helyi közösségek életét. 

K&H Csoport
A K&H Csoport Magyarország egyik 

vezető pénzügyi szolgáltatója. Az ügy-
felek pénzügyi igényeire banki és biz-
tosítási megoldásokat egyaránt kínál, 
amelyek közül az ügyfelek okosan 
dönthetnek és kiválaszthatják a szá-
mukra legmegfelelőbbet. A K&H Cso-
port termékpalettája kiterjed a hagyo-
mányos lakossági és vállalati banki ter-
mékeken kívül (számlavezetés, befek-
tetések, megtakarítások, hitelek, bank-
garanciák, bankkártya szolgáltatások, 
letétkezelés, treasury, projektfinanszí-
rozás, stb.) a prémium banki szolgálta-
tásra, a befektetési alapkezelésre, a lí-
zingre, az életbiztosításra, a vagyon- és 
felelősségbiztosításra, az egészség- és 
nyugdíjpénztári szolgáltatásokra, vala-
mint az értékpapír-kereskedelemre is. 
A K&H Csoport országszerte 236 lakos-
sági fiókkal, valamint közel 420, biztosí-
tást értékesítő szerződéses partnerén 
keresztül több száz pénzügyi szolgál-
tatást kínál ügyfeleinek.

A KBC Európa egyik vezető pénz-
ügyi csoportja. Többcsatornás bank-
biztosítási csoport, melynek tevé-
kenysége Európára koncentrálódik. A 
csoport jelentős, több esetben veze-
tő pozíciót foglal el elsődleges hazai 
piacain, Belgiumban és Közép-Kelet 
Európában (Csehországban, Szlová-
kiában, Magyarországon és Bulgáriá-
ban), ahol elsősorban lakossági ügyfe-
leket, kis- és közepes méretű vállalato-
kat és közepes tőzsdei kapitalizációjú 
helyi vállalatokat szolgál ki. 

A KBC Belgium egyik legjelentő-
sebb vállalata, és a brüsszeli Euronext 
tőzsdén is jegyzik.

Főbb adataink:
K&H Bank 
2011. szeptember 30-án: saját tőke 

(IFRS konszolidált, nem auditált): 203 
milliárd forint.

mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, 
nem auditált): 2977 milliárd forint, adó-
zás utáni eredmény (IFRS konszolidált, 
nem auditált): 0,1 milliárd forint.

K&H Biztosító 
2011. szeptember 30-án: saját tő-

ke (IFRS konszolidált, nem auditált): 8,3 
milliárd forint

mérlegfőösszeg (IFRS konszolidált, 
nem auditált): 105,4 milliárd forint biz-
tosítástechnikai eredmény  (IFRS kon-
szolidált, nem auditált): 1,7 milliárd fo-
rint adózás utáni eredmény (IFRS konszo-
lidált, nem auditált): 1,4 milliárd forint.

(x)

KIADÓ üZletHelyISÉg
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.  

(3900 Szerencs, Eperjes út 9.), mint bérbeadó pályázatot  
hirdet Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő  

üzlethelyiség bérbeadására.

Kereskedelmi és vendéglátó tevékenység (büfé): 
a Kulcsár Anita Sportcsarnok nézőtéri bejáratánál  

lévő, külön bejárattal rendelkező helyiség,  
Szerencs, rákóczi út 100.

Alapterület: 31 m2. 
Bérleti díjösszege: 1000 Ft/hó/m2 + áfa (külön fizetendő a helyiség rezsije). 

A pályázatot benyújtani a pályázathoz szükséges adatlapon a kezelő 
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. Fürdő és wellnessházban  

(Szerencs, Rákóczi út 94.) lévő irodájában lehet.

A benyújtás határideje: 2012. február 23. (csütörtök) 12 óra. 

A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Fürdő és wellnessházban,  
illetve Szerencs Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Rákóczi út 89.),  

valamint letölthető a www.szerencs.hu honlapról.



2012. február 10.

Válassza  
az ÖnhÖz illő bankot

igényeit, pénzügyi céljait szem 
előtt tartva pénzügyi szolgáltatá-
sok széles körét kínálja ügyfeleinek 
az otP bank. az országosan több 
mint 400 bankfiókkal rendelkező, 
valamint elektronikus szolgáltatá-
sok széles körét biztosító banknál 
kényelmesen intézheti pénzügyeit 
a hitelintézet valamennyi ügyfele.

A bankválasztás során kiemelt je-
lentősége van, hogy mindenki a szá-
mára legmegfelelőbb szolgáltatá-
sokat kapja. Talán az egyik legfonto-
sabb szempont a választás során, hogy 
bankunk bármikor elérhető legyen, ha 
szükségünk van rá, pénzügyeinket ru-
galmasan, igényeinknek megfelelően 
tudjuk intézni. 

Az OTP Bank országosan több mint 
400 egységből álló fiókhálózatán ke-
resztül biztosítja, hogy ügyfelei a la-
kóhelyükhöz közel eső bankfiókban 

intézhessék pénzügyeiket. Emellett 
a hitelintézet elektronikus banki csa-
tornáin keresztül kényelmesen, a hét 
minden napján 0–24 órában elérhető-
ek banki szolgáltatások, információk. 
Ezen felül több ügyfélszolgálati csa-
torna (telefon, e-mail, chat, facebook) 
is az ügyfelek rendelkezésére áll. Má-
ra számos banki művelethez – pél-
dául az átutalásokhoz, betétlekötés-
hez – nem kell bemenni a bankfiók-
ba, illetve vannak olyan tranzakciók – 
mint a mobiltelefon-feltöltés –, ame-
lyek kifejezetten az elektronikus csa-
tornákon és a bank ATM hálózatában 
érhetőek el.

A bankválasztás felelős döntés: 
évente akár több tízezer forintot is le-
het spórolni azzal, ha megfelelően vá-
lasztunk. De hogyan döntsünk jól? Ér-
demes átgondolni, mire, hogyan hasz-
náljuk a számlát, hogyan és hol szeret-
nénk intézni a pénzügyeinket, de azt is, 
milyen kedvezményeket kínálnak ne-
künk ahhoz, ha takarékoskodni szeret-
nénk, vagy hitelt vennénk fel. 

Az OTP Bank honlapján a számla-
csomag-választó szolgáltatással né-
hány kattintással bárki megtudhatja, 
hogy melyik számlakonstrukció szá-
mára a legmegfelelőbb. A bank fi-
ókjaiban pedig az ügyintézők segí-
tenek megtalálni mindenkinek a leg-
kedvezőbb számlavezetési, bankkár-
tya-, megtakarítási és hitelmegoldá-
sokat. 

Azoknak, akik szeretik az azonnali 
fizetőképesség kényelmét, ugyanak-
kor nem szívesen tartanak maguknál 
készpénzt, az OTP Bank elektronikus 
és dombornyomott, a MasterCard és a 
VISA termékcsaládba tartozó bankkár-
tyák széles választékát kínálja. 

A hagyományos bankkártyák mel-
lett megtalálható például a bank kíná-
latában a Multipont MasterCard Klub 
kártya, amely egy exkluzív szolgálta-
tásokat kínáló (banki kedvezmények, 
OTP Csoporttagi kedvezmények, kul-
turális eseményekre ajándék belépők 
stb.), világszerte széles körben elfoga-
dott lakossági dombornyomott bank-
kártya, amellyel a plasztik birtokosa 
egyben az ország egyik legnagyobb 
pontgyűjtő programjához is csatlakoz-
hat. További előny, hogy az újonnan ki-
bocsátott Multipont MasterCard Klub 
kártyák már PayPass funkcióval ren-
delkeznek, azaz érintés nélküli vásár-
lások elvégzésére is alkalmassá vál-
nak. Az érintés nélküli fizetés ugyan-
akkor már nemcsak bankkártyákhoz 
kapcsolódik, hanem matrica formájá-
ban is elérhető.

Az OTP Bank rövid-, közép- és hosszú 
távú megtakarítások változatos formá-
it kínálja ügyfeleinek. Az egyes konst-
rukciók közötti eligazodásban a bank-
fióki munkatársak mellett a bank hon-
lapján található megtakarítási iránytű is 
hatékony segítséget nyújt, legyen szó 
lekötött betétről, kombinált megtaka-
rítási formáról, vagy olyan hosszú távú 
konstrukcióról, mint a nyugdíj-előtaka-
rékossági számla, vagy a tartós befek-
tetési számla.

A lakossági szolgáltatásokon kívül 
a hitelintézet a vállalatok számára is 
teljes körű pénzügyi szolgáltatáso-
kat biztosít. 

Részletekért látogasson el a honla-
punkra (www.otpbank.hu), vagy ér-
deklődjön munkatársainknál a Sze-
rencs, Kossuth tér 3/a. szám alatti OTP 
bankfiókban.

(x)
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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 17-ig bemutatja szerkesztőségünkben.

A szelvény az alábbi időpontokban érvényes:

 február 24., március 9.

INGATLAN
 y Szerencs, Szabadság út 6/A. alatti családi ház (sor-

ház) eladó. Érd.: 20/2690-430. (3-4)

 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. (3-4)

 y Taktaharkány központi helyén, állomáshoz, iskolá-
hoz, középületekhez közel, 2 szobás, rendben tartott 
családi ház eladó. Érd.: 47/352-004, 20/4464-662. (3-4)

 y Eladó Szerencsen a Tesco közelében kétgenerációs, 
kifogástalan állapotú, tehermentes családi ház, amely 
műanyag nyílászárós, vegyes tüzelésű, szuterénos. Az 

alsó szint és a lépcsőház lambériázott. A házhoz egy, 
akár építkezésre is alkalmas kert tartozik, valamint egy 
szépen rendben tartott udvar. Érd.: 20/218-5165. (3-4)

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

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

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

 y Szerencs, Rákóczi út 131. szám alatti kétszobás, má-
sodik emeleti társasházi lakás 4,5 M forintért eladó. 
Érd.: 20/5411-213. (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. (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. (3) 

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.

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

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

 y Szerencs, Dózsa György út 9. szám alatti, 3 szoba, 
összkomfortos, gázfűtéses családi ház eladó, az udva-
ron fúrt kút található. Érd.: 47/362-788. (3)

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

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

VEGYES
 y Szerencsen a Piroska dűlőben 800 négyszögöl fur-

mint-hárslevelű szőlő, igény esetén akár 1600 négy-
szögöl is eladó. Érd.: 20/436-6343. (3-4)

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

Ezt a versikét az ötéves unokám-
nak írtam, aki szilveszter nap-
ján ünnepelte születésnapját. 
Jelenleg külföldön tartózkodik, 
én ezzel a verssel kedvesked-
tem neki: 

báthory György
Szerencs, Magyar út 36. 

Én már ötéves vagyok
Pa-pa-pa, én már ötéves vagyok
s de jó, hogy Ti itt vagytok!
Mert Ti mindig velem vagytok. 

Vissza-visszagondolok az elmúlt 
időkre
Otthon mindig minden ment előre
Te vittél-hoztál engem oviba
Nagyon boldog voltam akkoriban. 

Itt sem érzem magam rosszul nél-
küled
Mert itt is boldogok az emberek
Mit hoz majd a jövő énnekem
Meglátjuk majd, remélem

Sosem foglak elfelejteni Pa-pa-pa
Mert jó az Isten itt is új lakomba
Néha azért gyertek el hozzám
Mert úgy imádlak igazán 

2011. december
Pa-pa-pa

Pszichiátriai szerek  
viselkedési problémákra?

Ha gyermeke tanulási problémára 
vagy viselkedési rendellenesség miatt 
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, 
hogy a gyermek állapota semmit sem 
változott vagy rosszabbodott emiatt, 
keresse az Állampolgári Bizottság az 
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapít-
ványtól ingyenes tájékoztató kiadvány 
is kérhető a hiperaktivitás témájában.

***

Sérelmek a pszichiátrián!
Ha úgy érzi, pszichiátriai kezelése so-

rán Önnel szemben visszaélést követtek 
el (jogtalan beszállítás, szexuális zakla-
tás, bántalmazás, stb.), írja meg pana-
szát az alábbi címre, vagy hívja az aláb-
bi telefonszámot:

Állampolgári Bizottság  
az Emberi Jogokért Alapítvány

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.,  
telefon: 06 (1) 342-6355,  

e-mail: info@cchr.hu,  
weboldal: www.emberijogok.hu.  

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Vállalkozásfejlesztési hitel
és vissza nem térítendő

támogatás
egyben!

Akár 10 millió ft hitel

plusz

10 millió ft 
támogatás. 

Egyéni vállalkozások és társas vállalkozások részére elérhető 
konstrukció

ingatlanvásárlásra,
ingatlanfejlesztésre,

gépek, berendezések vásárlására. 

A szükséges önerő: 10%. 
teljes körű ügyintézés, előzetes költségek nélkül  

a cégpartner Pénzügyi tanácsadó kft.-nél.
Telefon: 47/363-404, 20/460-4063, 20/972-3028
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A SÓKAMRA JÓTÉKONY 
HATÁSAI

A párolgó só gyógyító ha-
tással van a szervezetre, fő-
ként a légúti és légzőszervi 
betegségekre, valamint a bőr- 
és ízületi problémákra.

Napjainkban a sókamrák 
tervezése, építése és alkalma-
zása azon a felismerésen ala-
pul, hogy a sóbányákban dol-
gozók sokkal ritkábban szen-
vedtek légúti betegségekben. A 
sókamra használata széles kör-
ben elterjedt a wellness-centru-
mokban, mivel alkalmazásával 
a sóbarlangok és a sós tengeri 
levegő gyógyító, szépítő és el-
lazító erejét élvezhetjük. Egy-
fajta gyógyító terápiának szá-
mít, mivel méregtelenítő hatá-
sa az egész szervezet tisztulá-
sát eredményezi, és a beléleg-
zett sókristályok a légzőjáratok 
öntisztulását segítik elő.

A sókamra mindenkinek 
ajánlott, hisz akár már féléves 
kortól használható. Jótékony 
hatást fejt ki az egész szerve-
zetre, gyógyítja a légúti meg-
betegedéseket, valamint segít 
a betegségek megelőzésében, 
ami által fokozódik a teherbí-
ró képesség és az állóképesség 
is egyaránt.

A Szerencsi Fürdő és Well
nessházban található, mester-
ségesen kialakított sókamra 
70-80%-os páratartalmú helyi-
ség, amiben telített sóoldat pá-
rolog. A sókamrában a párol-

gó sótartalom kétféle hatást 
fejt ki. Egyrészt puhítja a bőrt, 
másrészt belélegzés útján gyul-
ladáscsökkentő hatása is köz-
ismert.

Rendszeres használatával tisz-
títja a tüdőt és a hörgőket, de lát-
ványosabb javulás az asztmás és 
az allergiában szenvedő betegek-
nél is megfigyelhető. Mindezek 
mellett a légúti betegségekben 

szenvedőknél fejti ki jótékony 
hatását. Mivel a városi szennye-
ződés, a porral járó munkavég-
zés, az aktív és passzív dohány-
zás mind-mind károsítja egész-
ségünket, ezért nem csak ak-
kor lehet szükségünk sókúrára, 
amikor már betegek vagyunk, 
hanem a megelőző kúrákkal is 
sokat tehetünk egészségünkért!

(x)
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Vízszintes:
1. Az idézet első része. 13. Női név. 14. 

Aromás szénhidrogén. 15. Ütős sport. 17. 
Az elején riogat! 18. Társadalombiztosítás. 
19. Félig ugar! 20. Az első nő! 23. …CeTung, 
kínai politikus volt. 24. Férfinév. 26. Csoda-
lámpában rejtőzik! 28. Hidrogén, nitrogén. 
29. Állványozás. 31. Gésa hangzói! 33. Erre 
a helyre. 34. Kettős mássalhangzó. 36. Gu-
rítós sport. 40. Brian …, énekes. 42. Arra a 
helyre erősít. 45. Műszaki egyetemünk rö-
viden. 46. Igazgató. 47. Idegen előtag: nyolc. 
48. Kettőzve: bácsi. 49. Tudományos aka-
démiánk röviden. 50. Római ezerötvenket-
tő. 51. Tőkés állat! 53. Ötórai ital. 55.  Por-
tugál zarándokhely. 57. Norvég város. 61. 
Aprómagvas gyümölcs.

Függőleges: 
2. Ismeretlen. 3. … plus ultra. 4. Ősi kor. 

5. Német fagyi! 6. Fordított, kettős mással-
hangzónk. 7. Őrlemény. 8. Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet. 9. Betéti tag, röviden. 10. 
Kevert boa! 11. Páros szél! 12. Rosszcsont. 
15. Az idézet második, befejező része. 16. 
Kiejtett Z! 21. Személyével. 22. Kétszer öt-
venöt. 23. Te és én. 25. Nagyon régi. 26. Rit-
ka mássalhangzónk. 27. Azonos mással-
hangzók. 30. Porcióz. 32. Makacs. 35. Bé-
bi lábbeli. 37. Női név. 38. Középen terít! 
39. Mese jelzője lehet. 41. Azonos mással-
hangzók. 43. Amely személynek. 44. Kö-
zépen szoros! 48. Vizsga anyaga. 50. … in 
China, Kínában készült. 51. Rádium. 52. 
Magasabbra helyez. 54. Kevert zen! 55. 

Efembé! 56. Vagy, vagyunk, vagytok an-
golul. 58. Rege fele! 59. Háló hangzói. 60. 
Római kettő. 

Sz. A.

A január 27-ei keresztrejtvény helyes 
megfejtése: Sose bánts senkit, mert azzal a 
hatalmába kerülhetsz. A helyes megfejtést 
beküldők közül Bényei Ferencné, Szerencs, 
Bors K. u. 15. szám alatti lakos kétszemé-
lyes belépőjegyet nyert a Szerencsi Fürdő 
és Wellnessházba, amely a Szerencsi Hírek 
szerkesztőségében (Szerencs, Népház) ve-
hető át. A február 10ei keresztrejtvény meg-
fejtésének beküldési határideje: február 17.

                                                                                 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 m. 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. február 10.

#

»
»

HOROSzKÓP
február 10. – február 24. 

Kos (III. 21.–IV. 20.)
a vágy, hogy egészen mást szeretne, mint ami eddig volt, belülről érkezik. Egyelőre még nem 
találja meg a nagy szerelmet, amit valójában keres, de jelenleg nem is ez a fontos, sokkal inkább vá-
gyódik a szabadságra, valamint a lehetetlen dolgok átélésére. az út, amin most elindul, mindenkép-
pen tanulságos és érdekes lesz. 

BIKa (IV. 21.–V. 20.)
amennyiben a korábbi társával átvészelik a problémákat, akkor számíthat arra, hogy telje-
sen átalakul, megszépül, és sokkal harmonikusabb lesz kapcsolatuk a továbbiakban. Februárban már a 
csúcson lehet, és nemcsak egzisztenciálisan érhet el nagyszerű eredményeket, de a privát életére is jó-
tékony hatással lesznek ezek a változások. 

IKreK (V. 21.–VI. 21.)
Szerelmével a legérzékenyebb periódusokat éppen ezekben a hónapokban élhetik át. igye-
kezzen eldönteni, hogy valójában mit szeretne, és a most olvasott könyveiből szerzett új ismeretei se-
gítségével dolgozzon a célja érdekében. az égiek szerint most bármi sikerülhet, amit tényleg szeretne. 

ráK (VI. 22.–VII. 22.) 
a hivatásával kapcsolatos zseniális ötletei kivitelezéséhez elsősorban nyugodt lelkiállapotra, 
tökéletes koncentrációra, és legalább átmenetileg, a biztonságos megélhetése érdekében, némi pénz-
tartalékra lesz szüksége. Valami régóta mozdulatlan otthon, és egyre ridegebbnek tűnik, de ezt csak az 
veszi észre, aki többet van ott egyedül. legyen türelmes!

oroszlán (VII. 23.–VIII. 23.) 
ha nem is keveredik szívfájdító szituációkba, időnként mégis gondot okozhat, hogyan magya-
rázza meg azt partnerének, amikor váratlanul piros rózsacsokrok érkeznek. Szerencsére, higgadt visel-
kedésével, és partnerét megnyugtató mosolyával ilyenkor is csodát tehet. munkájával kapcsolatban fel-
készülhet nagyobb és gyakori utazásokra.

szűz (VIII. 24.–IX. 23.)
tovább ronthat az otthoni helyzeten, ha veszekedés keretében előadja, hogy mennyi min-
dennel elégedetlen. Energiája pedig elégséges lenne még arra is, hogy a feszültségét figyelmesség-
gel, és szívet melengető közös programokkal vezesse le. Elhatározásainál, terveinél ne állítsa túl ala-
csonyra a mércét. 

Mérleg (IX. 24.–X. 23.)
Szinte mindenki felfedezi – dicsérik, igyekeznek a kedvébe járni, a kegyeibe férkőzni és meg-
hódítani. Szerencsére a változás, amin most keresztülmehet, tartósnak bizonyulhat. munkájával kap-
csolatban gondolkodjon úgy, mintha már minden megvalósult volna, és soha ne gondoljon arra, hogy 
nincs elég pénze, mert akkor valóban nem lesz. 

sKorpIó (X. 24.–XI. 22.)
Barátai nem kedvelik új szerelmét, és a régi partnere sem igazán örül boldogságának. az aka-
dályozó tényezők is egyre inkább közelednek. Bármilyen fennkölt elvek vezérlik is, egyelőre – mindkettő-
jük biztonsága érdekében – ne sürgesse a törvényesítést. alaposan mellényúlhat a tőzsdén. 

nyIlas (XI. 23.–XII. 21.)
Érdeklődő természete és rajongói bősége végtelen sok érzelmi kalandba sodorhatja ezekben 
a hónapokban, viszont kapcsolatainak felszínességével fizeti meg ennek az árát. Filozófiája változáson 
megy keresztül, és kezdi koloncnak érezni azokat a dolgokat, amiket már megtapasztalt, vagy hosz-
szabb ideig birtokolt. 

BaK (XII. 22.–I. 20.)
Szerelmi téren szerencsésen indul a hónap és hasonlóan folytatódik, csak időnként zavarhat-
ja meg kisebb féltékenységi jelenet. lehet, hogy hiúságának ez hízeleg, de nem tanácsos túlzásba vin-
nie partnere nyugtalanítását, mert értékes, közösen tölthető órákat veszíthetnek el a veszekedéssel. El-
képzelhető, hogy váratlanul kedvezőbb álláshoz jut.

Vízöntő (I. 21.–II. 19.)
izgalmas emberekkel ismerkedhet meg, de gyorsan odébb áll, ha valaki hasonlóan kezd vi-
selkedni, mint a korábbi szerelme. mivel fokozódott nyitottsága mindenre, ami megismerhető, gyak-
ran kerülhet olyan helyzetbe, amikor kénytelen a köddé válást választani. nem árt, ha jobban figyel 
az intuíciójára. 

HalaK (II. 20.–III. 20.)
amennyiben túlságosan ragaszkodik a megszokott tárgyaihoz, értékeihez, akkor ez most dön-
tésképtelenné teheti. akkor is, ha kihátrál a kavarodást okozó új kapcsolatból. mindennek oka van, és 
semmit nem lehet meg nem történtté tenni. most előrébb léphet a ranglétrán, de leginkább akkor, ha 
utat enged az esetleges közéleti ambíciójának is.

Fritz Friedl: KíNAI ORvOSlÁS A NYugATNAK
A hosszú élet titkát évezredek óta kutatja a nyugati és a keleti civilizáció. A kínai orvoslás 

szerint minden megbetegedés valamilyen kiegyensúlyozatlanságra utal. Úgy indulhatunk el a 
gyógyulás útján, ha helyreállítjuk az egyensúlyt. Ez mindenféle betegségre igaz – könnyű, sú-
lyos, akut vagy krónikus. Életmódunk, táplálkozásunk és gondolkodásunk egyaránt befolyá-
solja a szervezet egyensúlyának fennmaradását. Mindenki saját maga döntheti el, hogy beteg-
ség esetén milyen alternatív orvoslást választ, ha egyáltalán szükségét érzi.

Csíkszentmihályi Mihály: A fejlődés útjAi
Csíkszentmihályi Mihály a Chicagói Egyetem Pszichológia Karának professzora és koráb-

bi vezetője nagysikerű könyvében arra mutat rá, hogy felelősek vagyunk a világért, melyben 
élünk. Mi formáljuk, és minden kétséget kizáróan veszélyeztetjük is a világot? Tudunk majd 
a jövőben olyan élhető világot továbbadni gyermekeinknek, mint amilyet mi kaptunk szüle-
inktől? Képesek vagyunk, vagy leszünk valaha egy jobb, harmonikusabb világot teremteni?

Dirk Mann: SzIKlAKeRTeK
Mai, globalizálódó világunkban egyre inkább érdekli az embert a kövekből készült kert. A szik-

lakertek építése kihívást jelent, mert fontos a tervezés és az előkészítés. A könyv segítséget nyújt 
ahhoz, hogyan kezdjünk hozzá egy sziklakert tervezéséhez, milyen szempontokat kell figyelembe 
venni a kialakításnál. A csodálatos illusztrációk láttán mindenkinek kedve támad egy kis ültetéshez.

a szerencsi általános Művelődési Központ könyvtárának ajánlatából

szerencsi ÁltAlÁnos Művelődési 
KözPONT febRuÁR HAvI PROgRAMJA
Február 10. (péntek) 14 óra: 

Sakkszakkör Balogh Imre ve-
zetésével a Rákóczi-vár gyer-
mekkönyvtárában. 

Február 14. (kedd) 10 óra: 
Kerekítő foglalkozás – ölbeli 
mondókák, játékok 0-tól 5 éves 
korig gyerekeknek és mamá-
juknak a Rákóczi-vár gyer-
mekkönyvtárában.

Február 15. (szerda) 15.30 óra: 
Színházbusz indul a Miskolci 
Nemzeti Színházba – Arthur Mil-
ler: Az ügynök halála c. drámá-

jának megtekintése (főszereplő: 
Haumann Péter) 17.30 óra: Szín-
házbusz indul a Miskolci Nemze-
ti Színházba – Neil Simon: Plety-
kák c. vígjátékának megtekintése. 

Február 16. (csütörtök) 
17 óra: Junior cirkusz a Rákó-
czi-vár színháztermében. A be-
lépő gyerekeknek 500 Ft, fel-
nőtteknek 1000 Ft. 

Február 17. (péntek) 14 óra: 
Sakkszakkör Balogh Imre ve-
zetésével a Rákóczi-vár gyer-
mekkönyvtárában.

Február 21. (kedd) 10 óra: 
Kerekítő foglalkozás – ölbeli 
mondókák, játékok 0-tól 5 éves 
korig gyerekeknek és mamá-
juknak a Rákóczi-vár gyer-
mekkönyvtárában.

Február 23. (csütörtök) 
19.15 óra: Árkád klub, film-
klub – „Volt egyszer egy vad-
nyugat”. 

Február 24. (péntek) 14 óra: 
Sakkszakkör Balogh Imre ve-
zetésével a Rákóczi-vár gyer-
mekkönyvtárában.
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Farsangi szüret hóesésben
Nehéz lenne megmondani, 

hogy az elmúlt év utolsó, vagy az 
idei esztendő első szüretét kap-
tuk lencsevégre Mádon, ugyanis 
a szőlőfürtök 2011-ből maradtak 
a tőkéken, a betakarítást azon-
ban ez év február 4-én, sűrű hó-
esésben végezték az emberek.

Őszt idéző zsongás a sorok kö-
zött, időnkén recseg a kelep, mert-
hogy seregélyek is akadnak szép 
számmal, közben kavarog a hó, 
csíp a hideg. Takács Adrienn bo-
rász, a családi birtokon sorolja, 
hogy késői szüretről van szó, a 
jégborhoz szükséges alapanyag 
most fagyott meg annyira, hogy 
el lehetett kezdeni a betakarítást. 
– Általában decemberben szoktuk 
szedni a jeges szőlőt, ám a fagy 
csak most érkezett meg – magya-
rázza Adrienn, s hozzáteszi, hogy 
ezúttal furmint és hárslevelű ke-
rül a présbe a Nyúlászó-dűlőből. 

– Mintegy két hektoliternyi, 
aszúhoz hasonló bort tudunk elő-
állítani. Ugyan nem előírás, hogy 
két-három évig kell érlelni a hor-
dóban ezt a borfajtát, mi mégis ezt 
tesszük, a minőség nagyon fon-
tos szempont a családi pincészet-
ben. A palackos kiszerelésű jég-
borra van a legnagyobb keres-
let, talán még az aszúnál is job-
ban fogy, hiszen egy olyan külön-
legességről van szó, ami csak rit-
kán adatik meg. Kockázatos do-

log így kivárni a szüretet, a nyolc 
dűlőben található ültetvényeink-
ből csak itt hagyjuk meg télére a 
termést – mondja a borász, akit 
rövid beszélgetés után hagyunk 
dolgozni. Hideg van.

Jégbor: a túlérett, tőkén megfa-
gyott szőlőből készített, megha-
tározott termőhelyről származó 
édes nedű. A szőlőszemek mes-
terséges lefagyasztásával is ké-
szítenek a jégborhoz hasonló italt, 
amely azonban meg sem közelíti 
a természetre bízott szőlőszemek-
ből készülő nedűt. Lényege, hogy 
a szőlőfürtöket nem szüretelik le 
ősszel, a tőkéken hagyják, egé-
szen az első fagyokig. A hideg ha-
tására a szemekben lévő víz meg-
fagy, így a gyümölcs beltartalma 
töményebb, zamatosabb lesz. Ek-
kor szüretelik le a szőlőt, és prése-
lik ki belőle az édes és illatos ne-
dűt, a jégmustot, amelyből jégbort 
érlelnek. Egyedi, nektárszerű za-
mata mellett készítésének körül-
ményessége, és a jégbor ebből fa-
kadó ritkasága adja a különleges-
ségét. A jégbor előállításához nem 
elég a szakértelem, igazi lutrinak 
számít a készítése. Ha elmarad a 
fagy, vagy a szőlőt megtámadja 
valamely betegség, akkor köny-
nyen előfordulhat, hogy az egész 
termés odavész. Az sem szeren-
csés, ha az egyszer már megfa-
gyott szőlőszem kiolvad, mert 
ezáltal is tönkremegy. A gazdák 
éppen ezért nem mernek túl nagy 

mennyiségű szőlőt fennhagyni a 
tőkéken. A fentiekből követke-
zik, hogy a jégbor előállítási költ-
ségei rendkívül magasak, és így e 
jó minőségű nedűk a drágább bo-
rok közé tartoznak.                SfL
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KÖZÉPMEZŐNYBEN ZÁRT 
a LabDarÚgóCsaPat

A Szerencs VSE labdarúgó-
csapatának elmúlt idényéről, 
a jövő terveiről, elképzelései-
ről kérdeztük Májer Istvánt, a 
szakosztály elnökét. 

– Az őszi teljesítmény alap-
ján a nyolcadik helyen zártunk, 
ami nem rossz eredmény, ha a 
tizenhat csapatos mezőnyt te-
kintjük – fogalmazott Májer 
István, aki szerint ez a bizo-
nyos középmezőny nem sza-
bad, hogy bárkit elkeserítsen, 
hiszen az együttes tavaly lé-
pett a magasabb, megyei má-
sodik osztályba. – Mindezen 
túl, többet vártam a játékosok-
tól, mert az idénykezdet jól si-
került, amikor a sokáig első he-
lyen álló Bodrogkisfalud csa-
patát hazai pályán 5–2 arány-
ban legyőztük – sorolja Májer 
István. – Bravúrnak tekintem 
a Mezőzomboron elért 1–6-
os eredményt, Sátoraljaújhe-
lyen, a Mikóháza ellen nyer-
tünk 1–5-re, majd jött az 5–0-
ás vereség Karcsán, ami meg-
rázta a társaságot. Ezt követő-
en újabb hidegzuhanyként ért 
minket, hogy Boldogkőváral-
ja saját otthonunkban 2–4-re 

nyert ellenünk – mondta el a 
szakosztályvezető, aki úgy véli, 
fegyelmezettebb játékkal akár 
az ötödik helyezés is elérhető 
lett volna. 

Májer István az elmúlt év 
összegzéseként elmondta, 
hogy újoncként nem vallott 
szégyent a csapat a megyei má-
sodosztályban, ugyanakkor – a 
játékosállományt tekintve – lett 
volna esély a jobb helyezésre is. 
– Vannak posztok, amelyekre 
ráfér az erősítés – folytatja a 
szakosztályvezető, mivel to-
vábbra is az a tendencia, hogy 
a jobb játékosok eligazolnak a 
csapattól. – Remélem, találunk 

gyógyírt erre a bajra, és megcé-
lozhatjuk az ötödik helyezést, 
vagy előrébb is végezhetünk. 
A téli időszakban igyekszünk 
felkészülni, számos teremlab-
darúgó tornán veszünk részt, 
a feltételekre nem lehet panasz. 
Nem állunk rosszul anyagilag 
sem, pályázati úton nyertünk 
2,5 millió forintot, azt gondo-
lom, hogy egy ilyen háttér – túl 
az önkormányzat, és a polgár-
mester támogatásán – kötelez 
minket arra, hogy meghatáro-
zó csapata legyünk a megyei II. 
osztálynak – összegezte Májer 
István.

SfL

siKeres MÚLt, 
REMÉNYTELI JÖVŐ

Szerencs Város Sportegye-
sületének birkózószakosztá-
lya január 10-én tartotta idei 
első edzését. A keddi és csü-
törtöki tréningeken negyven 
gyermek vesz részt rendszere-
sen, akik között idén is van-
nak új birkózópalánták.

 
Illésy László szakosztályve-

zető örömmel tájékoztatta la-
punkat arról, hogy már a 4-5 
évesek körében is egyre na-
gyobb az érdeklődés a sport-
ág iránt, ezáltal biztosítva lát-
ja az utánpótlást. – Erősítéssel 
és az állóképesség fejlesztésé-
vel kezdtük az évet. Ezt köve-
ti a februári, technikai edzés – 
tájékoztatott a szakosztályve-
zető, s hozzátette, hogy az első 
megmérettetés februárban vár 
a birkózókra. A hajdúnánási versenyt egyfajta 
állapotfelmérésnek szánják, amelyen a közel 
húsz induló gyermek próbára teheti magát. 
– Ezen a kupán az 1997 és a 2007 között szüle-
tett gyermekek vehetnek részt, több súlycso-
portos beosztásban – magyarázta Illésy Lász-
ló, aki a jövő tervei között említette, hogy idén 
szeretnék Szerencsre hozni a serdülő korosz-
tály diákolimpiai és a magyar bajnoki címe-
ket. – Jó esély van erre, mert van olyan tehet-
séges sportolónk, aki már háromszor volt or-
szágos második helyezett, egy fiatalabb tanít-
ványunk pedig jelenleg a budapesti birkózó-
sportiskola tanulója – fogalmazott a szakosz-
tályvezető. 

Illésy László kiemelte, hogy az elmúlt évben 
egymillió forintos támogatást kaptak egy Sze-
rencs környéki cégtől, amelynek felét 2011-ben 
már felhasználták, a maradék összeg 2012. ele-

jén segíti a szakosztály működését. – Ez az ösz-
szeg a diákolimpiai és a magyar bajnoki ver-
senyeken való részvételt már nem fogja fedez-
ni, újabb felajánlás pedig még nem érkezett a 
számlánkra – tette hozzá a szakosztályveze-
tő, kiemelve, hogy a befizetett egyesületi tag-
díjakból tavaly 132 ezer forint bevételre tet-
tek szert. 

– Az elmúlt esztendőt jó hangulatban zár-
tuk, hiszen 14 versenyen vettünk részt Sze-
rencstől Kaposvárig, amelyeken huszonnyolc 
gyermek képviselte városunkat. Összesen 17 
arany-, 17 ezüst- és 18 bronzérmet szereztek a 
birkózók – mondta el Illésy László. 

A birkózószakosztály életében előrelépés, 
hogy 2011 őszétől Sélley László, egykori arany-
jelvényes birkózó, edzőtársként csatlakozott a 
csapathoz – emelte ki a szakosztályvezető.

E. K.

SZERENCSNEK SZÜKSÉGE VAN 
A KOSÁRLABDÁRA!

Szerencs Város Sportegye-
sületének kosárlabdacsapa-
ta az elmúlt szezonban meg-
nyerte az NB II-es bajnokság 
Keleti csoportjának küzdel-
meit, ami után felkerültek a 
hazai élvonal második cso-
portjába.

Az NBI/B-ben folytatott küz-
delmek során az eddig leját-
szott találkozókon még nem 
sikerült győzelmet aratniuk a 
szerencsi kosarasoknak, a ki-
alakult helyzetről Gulyás Lász-
lóval, a csapat edzőjével beszél-
gettünk. 

– Az együttes az idei idény-
ben magasabb szinten képvi-
seli városunkat, az NB I/B cso-
portban a korábbiaknál na-
gyobb kihívásokkal kell meg-
küzdenünk – fogalmazott az 
edző. – Eddigi vereségeink 
egyik oka, hogy a korábbi csa-
pat egysége felbomlott, néhány 
játékos elhagyta az együttest, 

meggyengültünk. A másik do-
log, ami talán még az előzőnél 
is fontosabb, hogy a már emlí-
tett régi játékosokkal együtt is 
nehéz lett volna ebben a me-
zőnyben helytállni – tette hozzá 
Gulyás László, aki szerint eb-
ben a mezőnyben jól felkészült, 

fizetett, professzionális háttér-
rel és körülményekkel rendel-
kező csapatokkal kell felvenni-
ük a versenyt. – Mindezt azon-
ban a szerencsi csapat semmi-
lyen tekintetben nem mond-
hatja el magáról. Sem a játé-
kosállomány, sem a klub, sem 

pedig az egyéb háttér nem ha-
sonlítható az NB I/B-ben sze-
replő együttesekéhez – hangsú-
lyozta a tréner, aki úgy véli: az 
NB II és az NB I/B között óriá-
si különbség van. A Szerencsi 
VSE infrastrukturálisan nem 
volt megérve arra, hogy ilyen 
magas osztályban szerepel-
jen, és miközben csapatot kel-
lett volna építenünk, a társaság 
éppen széthullóban volt. 

Gulyás László hozzátette, 
hogy az energiájuk jelentős ré-
szét arra kell fordítaniuk, hogy 
menet közben megteremtsék a 
szükséges alapfeltételeket, s 
közben új csapatot kovácsolja-
nak. Mint megtudtuk, ezért is 
volt szükség arra, hogy sok fia-
tal játékost próbáljanak ki a ta-
lálkozókon. – Nehéz mérkőzé-
seket kellett játszanunk, és a ru-
tinszerzés időbe telik, de a sze-
rencsi legények mindent meg-
tesznek azért, hogy jól szere-
peljenek – fogalmazott az edző. 

Ebben a szezonban a Sze-
rencs VSE kosárlabdacsapata a 
húsz mérkőzésből eddig tizen-
hármat játszott le, de nem sike-
rült pontot szerezniük. – Sze-
rencsnek szüksége van a férfi 
kosárlabdára – hangsúlyozta 
Gulyás László. – Ennek érdeké-
ben mi mindent megteszünk, 
és továbbra is bízunk a pont-
szerzésben. Ha mindez idén 
nem sikerül, és esetleg vissza-
esünk az NB II-be, akkor is előt-
tük lesz a cél, amiért küzdeniük 
kell, amelynek ízébe már bele-
kóstoltak a játékosaink. 

E. K.

Győzelmek és vereségek is születtek a hazai pályán. 

A csapat mindent megtesz a siker érdekében.

Illésy László (balra) nagy gonddal tanítja a kis birkózókat.

Februári fagyban is vidáman 
telt a szüret. 

IRÁNY A MEGYEI úSZóVERSENY
A Magyar Diáksport Szö-

vetség által meghirdetett úszó 
diákolimpia városkörzeti for-
dulóját rendezték meg január 
21-én Szerencsen. 

A helyi tanuszodában meg-
tartott sporteseményen a me-
gyei versenyre történő kvali-
fikáció volt a cél, ahol 56 úszó 
vett részt az egyéni küzdel-
mekben. A kiírásnak megfe-
lelően az első és második kor-

csoportosok 50 méteres távon 
gyors-, mell- és hátúszásban, a 
nagyobbak 100 méteres távo-
kon, szintén három úszásnem-
ben mérték össze tudásukat. 
Az elmúlt évek jó hagyománya-
it megőrizve a szerencsiek nagy 
fölénnyel emelkedtek ki a me-
zőnyből. A megyei versenyre 
az első korcsoportból Fige Bá-
lint, Hernádi Panna, Gál Olivér, 
Szarka Edit jutott tovább, a má-
sodik korosztályt Asszú Ábel, 

Képes Petra, Gyenge Ádám, 
Mizák Anna, Mészáros Zsófia, 
harmadik korcsoportot Tamás 
Ádám, Farmosi Kata, Szemán 
Gábor, Majoros Réka, Farmosi 
Zsombor, Vasvári Adél, míg a di-
ákolimpia negyedik korcsoport-
ját Kovács Kristóf, Kiss Viktória, 
Mozgi Milán képviseli majd 
a megyei megmérettetésen. 
A 4 x 50 méteres gyorsváltó ver-
senyszámokat a második, har-
madik és negyedik korcsoport-

nak rendezték meg, ahol kiéle-
zett küzdelem alakult ki a két 
szerencsi általános iskola diákjai 
között. Végül a második korcso-
portban a Rákóczi iskola fiú- és 
leány váltója jutott tovább, a har-
madik korosztályban a bolyais 
fiúk és rákóczis lányok, a negye-
dik korcsoportban pedig a Rá-
kóczi iskola fiú váltója vesz részt 
a megyei versenyen, amelynek 
február 13-án szintén Szerencs 
lesz a házigazdája.           K. A.



2012. február 10.

KOCSONYACSOMAG, fagyasztott, 1 kg 
599 Ft/kg

549 Ft/kg
Ajánlatunk 2012. 02. 10-től érvényes, a készlet erejéig.
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A Szerencsi  
Hírek  

következô száma 
2012.  

február 24-én  
jelenik meg. 
Lapzárta:  
február 17,  

10 óra.

Egy kis 
hazai...

AKCIÓS TERMÉKEINK

Termelõi tej magas zsírtartalommal 170 Ft/liter
Az akció 2012. február 10-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  549 Ft
Császárszalonna  1019 Ft/kg
Sertészsír  579 Ft/kg
Májas hurka  679 Ft/kg
Sertéstepertő  1485 Ft/kg

ROYAL  
ÉS CORSÓ 

Rákóczi út 47., Rákóczi út 77.

Piac
Kisvásártér út 17. 

Február 11-tôl 
Igniker Kft.

-50%
kiárusítás

CIPŐVÁSÁR
2490 Ft/kg

Angol használtruha-kereskedések

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. 

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.

AKCIÓ!

Válassza a Király Tours Utazási Irodát!
Jó program + jó hangulat + királyi utazás =  

garantált sok élmény

Az alábbi útjaink Szerencsről indulnak!!!

Tavasz a Tátrában, Zakopane – 19 900 Ft/fő félpanzióval
2012. március 3–4. (2 nap/1 éj)

Krakkó az én városom... – 28 900 Ft/fő félpanzióval
2012. március 15–17. (3 nap/2 éj)

Húsvét Csehországban – 42 900 Ft/fő reggelivel
2012. április 6–9. (4 nap/3 éj)

Barangolás Kárpátalján, őseink nyomában – 24 900 Ft/fő félpanzióval
2012. április 28-30. (3 nap/2 éj)

Majális a Plitvicei tavaknál – 26 900 Ft/fő reggelivel
2012. május 5–6. (2 nap/1 éj)

Keresünk szervezőket útjainkhoz,  
kedvező feltételekkel!

Keressék vonatos útjainkat is!
Egyéni és csoportos szállásfoglalás,  

idegenvezetés egész Lengyelországban!!!

KIRÁLY TOURS UTAZÁSI IRODA
3525 Miskolc, Madarász Viktor 13/b lph. 208.  

Tel./fax: 46/745-593 l Tel./fax: 47/361-612 (Szerencs) 
l Mobil: +36-20/802-2116      

E-mail: info@kiralytours.hu l www.kiralytours.hu     

EnG.SZáM: U-001213
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