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Friss húsok kedvező áron kaphatók!Friss húsok kedvező áron kaphatók!

Egy kis hazai...
AKCIÓS TERMÉKEINK

Parasztmájas
Szendvicssonka
Szerencsi virsli
Cserkészkolbász
Sertés zsír
Májas hurka

949 Ft
1349 Ft
899 Ft

1499 Ft
599 Ft
799 Ft

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, illetve

megtalálhatóak vagyunk a www.szermgrt.hu
oldalon és a facebook-on is.

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

szombat 7–12 óráig.

Termelői tej magas zsírtartalommal 150 Ft/liter

Az akció 2013. február 15-től módosításig érvényes!

Folyamatos termékvásárláshoz kötött ajándékok!

Lakás:

Szerencs, Ondi út 10/B fsz. 2 a:
38 m , 1 lakószoba,

konyha, fürdőszoba.
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KIADÓ LAKÁSKIADÓ LAKÁS
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

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

tulajdonában lévő lakás bérbeadására.

A pályázatot benyújtani a pályázathoz szükséges adatlapon
a kezelő, a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.
Fürdő és Wellnessházban (Szerencs, Rákóczi út 94.)

lévő irodájában lehet.

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.

A benyújtás határideje:
2013. február 28. (csütörtök) 12 óra

Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: 47/560-250Szerencs, Rákóczi út 94. Telefon: 47/560-250
www.szerencsifurdo.huwww.szerencsifurdo.hu

2 teljes árú jegy megvásárlása esetén
a harmadik félnek

ingyenes a belépés.ingyenes a belépés.

Üdülési csekk és Szép kártya elfogadóhely!Üdülési csekk és Szép kártya elfogadóhely!

18-21 (3 óra) 1300 Ft
19-21 (2 óra) 1000 Ft
20-21 (1 óra) 600 Ft

Órás kedvezmény hétfőtől-péntekigÓrás kedvezmény hétfőtől-péntekig

Hétfő-péntek:
• Felnőtt belépő 1500 Ft
•60 éven felüli és nappali
tagozatos diák belépő 1000 Ft

2+1AKCIÓ!
AKCIÓ!

Szombat-vasárnap:
• Felnőtt belépő 1700 Ft
• 60 éven felüli és nappali
tagozatos diák belépő 1200 Ft

A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (3900 Szerencs, Eperjes út 9.),
mint bérbeadó

Szerencs Város Önkormányzata tulajdonában lévő irodahelyiségek bérbeadására.
pályázatot hirdet

KIADÓ IRODAHELYISÉGEKKIADÓ IRODAHELYISÉGEK

A pályázatot benyújtani a pályázathoz szükséges adatlapon a kezelő,
a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft.

Kossuth tér 1. alatt lévő irodájában lehet.szám (Népház)
A benyújtás határideje:

A pályázatot benyújtani a pályázathoz szükséges adatlapon a kezelő, a
Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. (Szerencs, Kossuth tér 1. Népház),

alatt lévő irodájában lehet.
A pályázati adatlap átvehető a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban, a Szerencs
Város Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán (Szerencs, Rákóczi út 89.), a

Szerencs, Kossuth tér 1. szám alatt (Népház), valamint letölthető a
www.szerencs.hu honlapról.

2 óra013. február 28. (csütörtök) 12

Iroda helyiségek bérbeadása:

1./ Szerencs, Rákóczi út 94. ( zerencsi Fürdő és Wellnessház)S

alatti ingatlanban található helyiség.
Alapterület: 13 m

2

2./ Szerencs, Ondi út 1. ( Uszoda)Városi

alatti ingatlanban található helyiség
Alapterület: 23 m

2

Bérleti díj összege: 1 000 Ft/hó/m +2 áfa
(külön fizetendő a helyiség rezsije)
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Meddig kerülgetjük még
a kátyúkat?

Kerülgettem a sűrűn elhe
lyezkedő kátyúkat, éppen Mis
kolcra tartottam. Azon gondol
kodtam, mi vezetett idáig? Ho
gyan alakult ki ez a helyzet?
Hosszú évek óta hallunk olyan
tervekről, melyek a 37es főút
felújításáról szólnak, arról,

hogy a Gesztelyig megépített négysávos pálya ha
marosan Szerencsig repíti majd az autósokat.

Miközben várakozunk az említett projekt meg
valósítására, kerülgetjük a kátyúkat. Megtudtuk
azt is, hogy azért nem lehet teljes pályafelújítást
végezni Gesztely és Szerencs között, mivel a
hosszú távú elképzelések ennél nagyobb terveket
rejtenek.

A közelmúltban egy Szerencshez közeli város
ban, Szikszón jártam.  Szinte hibátlan aszfaltcsík
vezet a Hernádmenti településre és legnagyobb
meglepetésemre a város bejáratánál egy nagy
energiaital gyártó cég hatalmas feliratára és üze
mére lettem figyelmes. Meglepett a látvány, de
nem csodálkoztam. A kérdést azonban mégis fel
tettem magamban: hogy került ide egy multina
cionális cég? Nagyon egyszerű a válasz. Ezen a te
lepülésen minden adott volt, egy komoly befek
tető fogadására, sőt van egy jó minőségű útjuk is,
amely zavartalan autózást ígér a Szikszóra tartó
autósoknak.

Gazdaságilag elmaradott, elszegényedő régió
ban élünk, s mégis képesek vagyunk milliókat ki
dobálni az ablakon. Évrőlévre ugyanaz a forga
tókönyv: a hideg idő miatt általában újabb és
újabb kátyúk keletkeznek, majd jönnek az út
fenntartó dolgozói hideg aszfalttal betömik a
gödröket. Az ideiglenes javítás mindössze né
hány napig, jó esetben néhány hétig tart, majd
elölről kezdődik minden.

Mi ez, ha nem kidobott pénz az ablakon? Szíve
sen olvasnék egy beszámolót arról, hogy az el
múlt tíz évben kátyúzásra fordított pénzből hány
méter új utat lehetett volna építeni. Bizonyára so
kan meglepődnénk a végösszegen.

Egy szó mint száz nem elkeserítő, inkább fel
háborító a 37es jelenlegi állapota. Hogyan is vár
hatnánk gazdasági fellendülést, ha a térséget az
ország vérkeringésébe kapcsoló főút felújítása is
minden évben elmaradt. Hogyan is remélhet
nénk a munkahelyeket teremtő befektetők bete
lepülését, ha még út sincs, melyen eljutnak Sze
rencsig?

Ezekre a kérdésekre keressük a választ!
Muhi Zoltán

Súlyos gondok a 37-esen
A 37es számú főút Gesztely és Szerencs közötti szakaszá

nak az állapota – akárcsak az elmúlt években – oly mérték
ben leromlott, hogy egymást érő kátyúival számos ponton
veszélyezteti a közlekedés biztonságát. Érthető a gépjármű
vezetők felháborodása.

Felelős szerkesztő: MUHI ZOLTÁN • Szerkesztőség címe (postacím): 3900 Szerencs, Kossuth tér 1. (Népház) • Telefon: 47/561-180, ügyeleti telefon: 20/340-6089
E-mail: szerencsihirek@szerencs.hu • Honlap: www.szerencsihirek.hu • Hirdetésfelvétel: a szerkesztőség címén, valamint a Szerencsi Fürdő és Wellnessházban.

Kiadja: SZERENCSI VÁROSÜZEMELTETŐ NONPROFIT KFT. 3900 Szerencs, Eperjes u. 9. • Felelős kiadó: TAKÁCS M. ISTVÁN ügyvezető igazgató. • Tördelés: NÉMETH PÁL 
Készült: a Gazdász-Elasztik Kft. nyomdájában • Ingyenes kiadvány. A lapból értesüléseket átvenni, írásokat újraközölni kizárólag a szerkesztőség hozzájárulásával 

vagy a forrás megjelölésével lehet. • A lapban megjelent hirdetések tartalmáért a szerkesztőség nem vállal felelősséget. ISSN 1216-3066
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Szerkesztőségünk levélben kereste meg a Magyar Közút Nonprofit Zrt.t,
válaszokat kérve többek között arról, hogy milyen lépéseket tesznek az út ál
lapotának javítására, hol tartanak a jelenlegi munkálatok?

Konkrét kérdéseinkre Pécsi Norbert Sándor szóvivő válaszolt. – A 37es
számú főút egy régebbi építésű főút, melynek a teljes körű rekonstrukciójára
lenne szükség. Társaságunk is érdekelt ezen fő közlekedési útvonal mihama
rabbi felújításában, mivel miskolci üzemmérnökségünk kapacitásának jelen
tős részét lekötik a főúton elvégzendő munkák. A felújítás azonban nem a Ma
gyar Közút Nonprofit Zrt. kompetenciája, cégünk csak a szakmai előkészítés
ben vesz részt – szögezte le Pécsi Norbert Sándor, s hozzátette: Tudomásunk
szerint a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. egy megvalósíthatósági tanul
mányt készít a 37es főút egyes szakaszainak négysávosítására, a teljes körű
felújítási munkákig azonban társaságunknak csak kátyúzási munkákra van
lehetősége.

A szóvivő közölte: a téli időszakban csak ideiglenes kátyúzási munkákat
végeznek, mivel ilyenkor csak a kevésbé tartós, hideg aszfalttal tudnak dol
gozni. Mint fogalmazott, az úton keletkező gödrök száma nem statikus, folya
matosan változik, egyelőre több úthiba keletkezik, mint amennyit ki tudnak
javítani, ezért tűnhet úgy, hogy az említett szakaszon sem történt tartós bur
kolatjavítás. – Sajnos egyelőre több kátyú alakul ki, mint amennyit a télen ren
delkezésre álló technológiákkal és az időjárási körülmények figyelembe vé
telével ki tudunk javítani, ezért szükséges az úthibák jelzése, táblázása. A mis
kolci üzemmérnökség a forgalomra veszélyes gödröket folyamatosan javítja
hideg kátyúzó keverékkel, de a jelenlegi időjárási viszonyok miatt ezen javí
tások sajnos nem tartósak. A maradandóbb javítást lehetővé tévő aszfaltúj
rahasznosítós kátyúzás pedig a rendkívül alacsony napi bedolgozható meny
nyiség miatt nem tud lépést tartani a kátyúk keletkezésének az ütemével –
fogalmazott Pécsi Norbert Sándor.

Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a beütemezett javító munkálatokkal mikor
érik el a szerencsi átkelési szakaszt. A szóvivő közölte, hogy a 37es főúton
folyamatosan halad az útburkolat javítása, hamarosan nagyobb erőket cso
portosítanak át a szerencsi részre a helyzet javítása érdekében – tájékoztatta
lapunkat február 6án a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szóvivője, kiegészítve
válaszát azzal, hogy a téli időszakban elsődleges feladatuk a síkosságmente
sítés, csak ezt követi a kátyúzási munkák elvégzése.                                          H. R.
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Az ellenőrzések során vizsgálják, hogy a
lakóépületek megfelelneke az Országos
Tűzvédelmi Szabályzatban (28/2011.(IX.
6.) BM rendelet), és egyéb jogszabályokban
megfogalmazott feltételeknek.

Átnézik az épület tűzvédelmi dokumen
tációját: vane a háznak kidolgozott tűzvé
delmi szabályzata, az tartalmazzae a tűz
védelmi használati szabályokat, előírásokat,
a lakók riasztásának, a menekülés lehetsé
ges módozatait, az esetlegesen felszerelt,
beépített tűzvédelmi eszközök használatára
vonatkozó előírásokat, megtörténte azok
nak a lakókkal való megismertetése, okta
tása és ennek dokumentálása.

Megnézik, hogy rendelkezike az épület a
közös használatú helyiségek vonatkozásá

ban érvényes tűzvédelmi, valamint maga az
épület érvényes villámvédelmi felülvizsgá
lattal (hatévente kötelező elvégeztetni!). A
hatóság helyszíni szemlével győződik meg
többek között a menekülési irányt mutató
táblák (biztonsági jelek) meglétéről, vala
mint arról, hogy a lépcsőházakban, pincefo
lyósokon szabadon járhatóke a menekülési
utak, megoldotte a lépcsőházak hő és füst 
elvezetése. Nagy figyelmet fordítanak a kö
zös helyiségekben főként az éghető anyagok
megfelelő tárolására. Tűzoltó készülék tar
tása ezekben az épületekben nem kötelező,
de ha van, akkor azt látható, hozzáférhető
helyen kell elhelyezni, biztonsági jellel meg
kell jelölni, s gondoskodni kell a rendszeres
karbantartásáról, felülvizsgálatáról.

A tavalyi év során többször lehetett hal
lani az országos médiában, hogy társashá
zakat sújtottak pénzbírsággal a folyosókon
lévő virágok, lezárt ajtók, ablakok miatt. A
jelenlegi szabályozás szerint biztosítani kell
a menekülési utakat 110 cm szélességben,
valamint 195 cm magasságban. Tehát jó hír
a virágot szerető társasházi lakóknak, hogy
lehetnek növények a közös helyiségekben,
csak arra vigyázzanak, hogy megtartsák az

említett távolságokat. Biztosítani kell továb
bá az ajtók és a nyitható lépcsőházi ablakok
hozzáférhetőségét: a nyílászárók előtt leg
alább egy méter távolságban nem lehet vi
rág, kisbútor, kerékpár, stb.

Annak érdekében, hogy kézzel foghatóbb
legyen, mi vár arra a társasházra, amely
nem tartja be a jogszabályokat, álljon itt né
hány példa a bírságok összegére. Menekü
lési útvonal leszűkítése: 30 ezertől 45 ezer
forintig kijáratonként; kötelező villamos
vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya:
100 ezertől 1 millió forintig; tűzvédelmi
szabályzat hiánya: 60 ezertől 250 ezer fo
rintig, az épületek menekülési útvonalain és
azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben
szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem
összefüggő elektromos berendezés felügye
let nélküli üzemeltetése, továbbá a mene
külési útvonalnak a kiürítéshez szükséges
átbocsájtóképesség mértékén túli leszűkí
tése 60 ezertől 500 ezer forintig.

A hatóság célja nem az, hogy büntessen,
hanem felhívni a figyelmet a hiányosságok
ra, hogy a súlyos személyi sérüléssel és
anyagi kárral járó tűzesetek megelőzhetők
legyenek.                                                Király Judit

Vigyázz, kész, tűz... jön az ellenőrzés!
Megkezdődött a szerencsi társasházak tűzvédelmi ellenőrzése

Befektetők érdeklődnek egy üzemcsarnok iránt

A BorsodAbaújZemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazga
tóság Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségének hatósági osz
tálya megkezdte a szerencsi társasházak átfogó tűzvédelmi hatósági
ellenőrzését. Január 30án elsőként a II. Rákóczi Ferenc Lakásszö
vetkezet Ondi úti, Kossuth és Hegy utcai épületeit járták be a hatóság
emberei, de hamarosan a városban található kétszintesnél maga
sabb és tíznél több lakást magába foglaló épületek közös képviselői
is várhatják a hivatalos értesítést.

Szerencsről elszármazott befektetők tettek látogatást nemrégi
ben a város polgármesteri hivatalában, érdeklődésük arra irányult,
rendelkezike az önkormányzat olyan üzemcsarnokkal, amely je
lenleg kihasználatlanul áll.

A Koncz Ferenc polgármesterrel tartott megbeszélést követően
immár a szemrevételezést is magában foglalta a január 2i látoga
tás. Kiss Attila alpolgármester arról tájékoztatta a Szerencsi Híreket,
hogy a befektetők hullámpapír gyártásával foglalkoznak, Szeren
csen egy újabb üzemet indítanának be, a kivitelezéshez uniós tá
mogatást használnának fel. A látogatás két létesítményt, a volt cu
korgyár területén álló cukorraktár épületét, illetve az egykori DIGÉP
gépcsarnokát érintette. A szemrevételezést követően a bejáráson
részt vett Egeli Zsolt alpolgármester, aki elmondta érdeklődésünk
re, hogy a befektetőknek a DIGÉP csarnoka nyerte el a tetszését,
ugyanis itt eleve olyan az alap betonozása, hogy az – egyrészt – bő
ven elbírja a papírgyártáshoz használandó gépsorokat, másrészt a
közúti megközelítés is szerencsésebb. Egyelőre tárgyalások, egyez

tetések vannak napirenden, a cég mintegy negyvenötven főt fog
lalkoztatna. SfL



Hamarosan indul
az árvízvédelmi projekt

Az elmúlt hetekben lehullott csapadék meny
nyisége és a várható tavaszi hóolvadás miatt so
kan aggódnak, azért, hogy a Szerencspatak töl
tései (depónia) hogyan állják majd ki a próbát?

Szerencs Város Önkormányzatának az Új
Magyarország Fejlesztési Terv ÉszakMa
gyarországi Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott árvízvédelmi pá
lyázatát a teljes megpályázott összegű tá
mogatásra érdemesnek ítélte a Nemzeti Fej
lesztési Ügynökség – Regionális Fejlesztési
Programok Irányító hatósága. A projekt ter
vezett összköltsége, és ezzel összhangban a
jelenleg hatályos támogatási szerződés sze
rinti támogatás összege 101,4 millió forint.
A polgármesteri hivatal városfejlesztési osz
tályán a beruházás kezdéséről érdeklőd
tünk.

Az ÉMOP 3.2.1/F1020110094 azono
sítószámú projektről Deák Zsolt, a városfej
lesztési osztály műszaki ügyintézője tájé
koztatta lapunkat. Mint megtudtuk, a kivi
telező kiválasztása – közbeszerzés kereté
ben – a közelmúltban megtörtént, a nyertes
nevének közzététele a jogszabályoknak
megfelelően a napokban várható a Közbe
szerzési Értesítőben. A vállalkozói szerző
déskötés megkötésének legkorábbi idő
pontja február 15e. A munkálatok az idő

járás függvényében márciusban kezdődhet
nek el, a kivitelezés időtartama a szerződés
megkötésétől számított 180 nap. Az építési
munkák befejezési határideje legkésőbb
szeptember 30a.

A Szerencs város környezetbiztonságá
nak növelése és árvíz veszélyeztetettségé
nek csökkentése című projekt alapvető célja
az árvízi káresemények tapasztalatai alap
ján: a védelmi rendszerhiányosságok keze
lése, illetve a meglévő műtárgyak fejleszté
se, biztonságosabbá tétele. A tervek szerint
a védekezés biztonságának növelése érde

kében depóniakorona korrekciója, magasí
tás, koronaelrendezés és stabilizáció, árvíz
védelmi támfal építése, valamint a keresz
tező be és leeresztő műtárgyak felújítása,
ideiglenes szivattyúállások kiépítése valósul
meg. A projekt keretében többek között
mintegy 57 m burkolt nyíltárok, 53 m zárt
csatorna, 1770 m depóniaépítés, 531 m3

koronastabilizáció, 168 m monolit vasbeton
támfal, valamint 6 ideiglenes szivattyúállás
kiépítése várható a Szerencspatak szeren
csi közigazgatási területén. H. R.

A tervezett határidőn belül, idén befeje
ződhet a szerencsi óvodafejlesztési prog
ram. A Széchenyi utcában és a Gyári kert
ben található épületeknél folyamatosan
halad a munkálatokkal a kivitelező, a Csa
logány óvoda épületének rekonstrukcióját
pedig leghamarabb március közepén kez

di el a Nyírépszer
Hungária Kft. – tá
jékoztatta lapun
kat Szabó Lász
lóné, a Szerencsi
Polgármesteri
Hivatal város

fejlesztési osztályve
zetője.

Mint megtudtuk,
az időjárásra való te
kintettel jelenleg el
sősorban a belső
építési munkálato
kat végzik el, így az
é p ü l e t g é p é s z e t i
munkákkal és a vá
laszfalazásokkal je
lentős előrehaladást
sikerült elérnie a ki
vitelezőnek. A közel
múltban a Gyárkerti

épületre felkerült az új tető is, a Napsugár
óvodánál azonban a tervet módosítani
kellett, ezért némileg lemaradtak a magas
tető építésével, végül azonban megoldó
dott a felmerült probléma.

Szabó Lászlóné közölte: a három érin
tett épület vonatkozásában a fizikai meg
valósítás május végére várható, a projekt
pedig júniusban zárul.

A tervek szerint a nyári ügyeleti nyitva
tartás már valamelyik új épületben való
sulhat meg, 2013 szeptemberében pedig
a megújult óvodaépületekben kezdhetik
meg az új nevelési évet a gyermekek és az
óvodapedagógusok. H. R.

Jó ütemben halad
az óvodák felújítása
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ÚÚjj  aaggrráárrkkaammaarraa,,
eerrőősseebbbb  éérrddeekkkkééppvviisseelleett

A BorsodAbaújZemplén Me
gyei Agrárkamara szervezésében
február 1jén dr. Budai Gyula, a Vi
dékfejlesztési Minisztérium parla
menti államtitkára tartott tájékoz
tató előadást a Rákóczivárban, „Az
agrárium helyzete és lehetőségei a
2013. évben” címmel.

Megváltozott
támogatási rendszer

A mezőgazdaságban felhasznált
gázolaj utáni jövedékiadóvisszatérí
tés egyszerűsítésének egyik lényeges
eleme, hogy a falugazdászok által
végzett, a munkaműveletek elvégzé
sére vonatkozó előzetes igazoláski
adás megszűnik. A továbbiakban a
munkaműveletek elvégzéséről és a
földterület jogszerű használatáról, a
vonatkozó számlák adattartalmáról
a mezőgazdasági termelő a jövedéki
adóvisszaigényléséről benyújtott be
vallásában nyilatkozik. A vámhatóság
az igényjogosultságot, kockázatelem
zési és ellenőrzési tevékenysége ke
retében fogja vizsgálni. A földhaszná
latot szintén a vámhatóság ellenőriz
heti a TakarNet rendszerből. A mező
gazdasági termelőnek 2013. január
1jétől a papír alapon benyújtott be
vallás esetén sem kell csatolni a gáz
olaj adózott voltát igazoló számlákat,
2014. január 1jét követően pedig a
mezőgazdasági termelők kizárólag
elektronikus úton érvényesíthetik jö
vedékiadóvisszatérítési igényüket,
melynek feltétele, hogy a mezőgazda
sági termelő a gázolaj vásárlásáról
vagy a gépibérmunkaszolgáltatás
igénybevételéről saját nevére szóló, a
bevallás benyújtását megelőző öt
éven belül kiállított számlával ren
delkezzen. A csekély összegű (de mi
nimis) támogatási kérelmet – a gyü
mölcsös, szőlőművelési ágban – kizá
rólag a tárgyévet követő évben évente
egyszer, a gázolaj utáni jövedékiadó
visszatérítésre vonatkozó éves beval
lásban lehet benyújtani,  melyet a
vámhatóság megküld a Mezőgazda
sági és Vidékfejlesztési Hivatal részé
re – adott tájékoztatást a Falugazdász
Iroda.

Arendezvény nyitányaként Egeli Zsolt
alpolgármester – felidézve az egyko

ri szerencsi cukorgyár és csokolá
dégyár meghatározó gazdasági szerepét, –
köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a térség
megmaradása érdekében napjainkban és a
jövőre nézve is fontos tényező a mezőgaz
daság helyzete.

Taskó József, a B.A.Z. Megyei Agrárka
mara átmeneti elnöke a hazai agrárium kor
szerű, új köztestületének, a Magyar Agrár,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Ka
mara megalakulásáról szólt, kiemelve, hogy
a szervezetbe közel kétszázezer leendő tag
jelentkezett be határidőig, és szerzett ezáltal
jogot a február 115. közötti kamarai válasz
tásokon való részvételre. Mint elhangzott,
megyénkben mintegy 7600 érvényes re
gisztráció történt, a listaállításnál arra töre
kedtek, hogy minden mezőgazdasági szeg
mens képviselve legyen.

Szerencsen február 7én, csütörtökön 10
18 óráig tartják a kamarai választásokat a
Rákóczivár lovagtermében.

Budai Gyula államtitkár előadásában az

újonnan megalakuló, Magyar Agrár, Élelmi
szergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara
szolgáltató szerepét hangsúlyozta, kiemelve,
hogy a köztestület minden eddiginél széle
sebb dimenzióban kívánja felölelni az agrá
rium ágazatait. A bevezetett kötelező kama
rai tagságot azzal indokolta, hogy egységes
agrárpolitikával az eddigitől jóval erősebb
érdekképviseletre számíthatnak a kamara
tagjai, ugyanis szakmai elvárásaikat ilyen
módon döntő tényezőként fogalmazhatják
meg a jövőben a magyar kormány és közvet
ve az Európai Unió felé. Budai Gyula hozzá
tette: a 2014ben induló új európai uniós
költségvetési időszakban mindez várhatóan
csökkenteni fogja a gazdasági versenyhátrá
nyunkat. Az államtitkár egyúttal hangsú
lyozta: szükségessé vált a szaktanácsadói
hálózat szerepének a megerősítése, és a fa
lugazdász rendszerrel való összehangolása.

A rendezvényt dr. Viski József prezentáci
ója zárta, melynek keretében a Vidékfejlesz
tési Minisztérium stratégiai főosztályának
vezetője a Nemzeti Vidékstratégia alap
programjairól számolt be. H. R.

Minden településen, ahol okmányiroda működik, és amely járási székhely lett,
kormányablak is működik majd a jövőben. Erről tájékoztatta a közelmúltban la
punkat Demeter Ervin, a BorsodAbaúj Zemplén Megyei Kormányhivatal veze
tője.

Demeter Ervin kormánymegbízott egy közelmúltban adott interjújában arról beszélt,
hogy 2013 őszéig minden járási székhelyen, így Szerencsen is kialakítják az egyablakos
ügyintézést. A járási székhelyeken túl öt olyan megyei településen is lesz kormányablak,
ahol működik okmányiroda. A kormánymegbízott szerint két olyan településen, ahol
jelenleg még okmányiroda sincs, úgynevezett zöldmezős kormányablakot is létrehoz
nának. Ez a két helyszín lenne Krasznokvajda és Abaújszántó.

A Szerencsi Hírek úgy tudja, hogy településünkön egyelőre változatlan módon áll az
ügyfelek rendelkezésére a Polgármesteri Hivatalban található okmányiroda. Ősztől
azonban már itt is várhatóan kormányablak áll a lakosság rendelkezésére, amely a me
gyeszékhelyeken megszokott rend szerint munkanapokon reggel nyolc órától, este
nyolcig várja majd az ügyfeleket.

Szerencsen is lesz kormányablak
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Hercsik István ügyvezető a taggyűlés után
arról adott tájékoztatást lapunknak, hogy az
új hulladéktörvény jelentős változásokat
hoz a hulladékgazdálkodásban, amiről ha
ladéktalanul tájékoztatni kellett a tulajdo
nosokat, ugyanakkor olyan döntéseket kel
lett meghozni, amelyek a jövő évtől szüksé
gesek a közszolgáltató tevékenységéhez. A
jelenlegi esztendő átmeneti évnek számít a
hulladékgazdálkodásban, meg kell felelni a
törvénykezés keretszabályainak, különböző
engedélyeket kell beszerezni, határidőket
kell tartani. A lényeg, hogy 2014. január 1
től csak olyan társaság végezhet hulladék
gazdálkodási közszolgáltatási tevékenysé
get, akiknek azon engedélyei meg vannak,
amelyeket a törvény felsorol, illetve rendel
kezésére állnak a minősítések.

Hercsik István nyomatékosította kérdé
sünkre, hogy a szerencsi hulladékudvar
nem zárt be, csupán időleges szüneteltetés
ről van szó. Ennek oka, hogy pénzügyi vita
alakult ki a cég és városvezetés között, amit
tárgyalásos úton lehet rövidre zárni. – A hul
ladékgazdálkodás nem abba az irányba
megy, hogy ilyen létesítmények zárják be a
kapukat – hangsúlyozta Hercsik István – a
hulladékudvarokra nagyon is szükség van.
Találkoztam Koncz Ferenc polgármester úr
ral, egy hónapot határoztunk meg magunk
nak a vitás kérdések tisztázására, március
közepére van esély arra, hogy újra megnyíl
jon a telep – mondta érdeklődésünkre a cég
ügyvezetője.

Hogyan alakult ki ez a helyzet?
Arról, hogy a telephely működését miért

kellett felfüggeszteni, Egeli Zsolt alpolgár
mester adott tájékoztatást. Beszámolójából
kiderül, hogy a hulladékudvar 2006. július
1jén kezdte meg működését Szerencsen. 

Az induló üzemeltetési díj – amit Sze
rencs Város Önkormányzatának kell fizet
nie – havonta nettó 417 687 forint volt,
amely a mindenkori inflációval növekedett,
így jelenleg havonta bruttó 733 860 forint,
vagyis éves szinten 8 806 342 forint a meg
semmisítésre bevitt hulladék után fizetendő
díj.

A 2006. június 30án aláírt üzemeltetési
megállapodás a szerződés 13. pontjában
foglaltaktól eltérően nem került testület elé,
egyik fél sem tartotta fontosnak, hogy az ál
tala aláírt kötelezettségvállalás testületi
jóváhagyásra kerüljön, bár az SZHK Kft.
taggyűlésén városunk képviselője el
fogadta a szerződés jóváhagyását.
2012 tavaszán derült ki a jóváhagyás
hiánya, májusban a testület elutasította
a szerződés megerősítését, így az felbon
tásra került, ugyanakkor kifejezte azon
szándékát, hogy az eredeti elképzelésnek
megfelelően – a társtelepülések kötelezett
ségvállalása mellett – egy más konstrukci
óban érdekelt a hulladékudvar működteté
sében. Szerencs Város Önkormányzatának
megkeresésére még válasz sem érkezett. A
mérleg szerint ez idáig 41 245 737 forintot
költött Szerencs a hulladékudvar működte

tésére, ebből a tényle
ges ártalmatlanítási és kezelési díj, vagyis a
lakosok által megsemmisítésre bevitt ve
szélyes hulladékokért fizetett önkormány
zati kötelezettség nettó 2 584 851 forint.
Egeli Zsolt szerint Szerencs az ártalmatlaní
tás és kezelési díj tizenkétszeresét fizette ki
a hulladékudvar üzemeltetése, valamint a
nyitva tartás biztosítása költségeként. A
szolgáltatónak a közelmúltban nyilvános
ságra hozott tájékoztatója szerint a hulla
dékudvar működtetése egy fő munkaerejét
kötötte le.

SfL
Egeli Zsolt részletes tájékoztatója a hul-

ladékudvar megvalósulásának előzmé -
nyei  ről és a mostanra kialakult helyzetről
lapunk internetes oldalán olvasható:
www.szerencsihirek.hu

Nem zárt be,

EGELI ZSOLT,
alpolgármester

Az önkormányzat
környezetvédelmi el
kötelezettsége nem
kérdéses. Mivel ezen

tevékenységre sem
milyen állami normatí

va nincs, így a helyi adók
ból kellett ezt a tevékenységet finan
szírozni. Az önkormányzat 200 mil
lió forint előírt, de be nem folyt adót
tart nyilván, melynek nagy része be
hajthatatlan. A vállalkozások egy ré
sze Szerencsen kívülre helyezi szék
helyét, telephelyét, hiszen a szom
szédos települések adóparadicso
mok hozzánk képest. Emellett a
2002ben aláírt közszolgáltatási
szerződés 10 évre garantálta a szol
gáltatónak, hogy a szemétszállítási
díjat nem fizető polgárok helyett az
önkormányzat nyúl a zsebébe, s fi
zet helyettük, s ezzel reálértéken át
lagosan évi 10 millió forint további
kötelezettségvállalással járt, mely
ből jócskán van még adósságunk.
Mindezek apró mozaikok abban a
táblaképben, amelyek megmutat
ják, hogy miért is alakult évi 4600
millió forintos nagyságrendben Sze
rencs város forráshiánya.

Taggyűlést tartott a közelmúltban Tokajban a Zempléni Hulladék
kezelési Közszolgáltató Kft. A megbeszélésen szó volt az új hulladék tör
vény közszolgáltatásra gyakorolt hatásáról, a társaság tagjaival kötött
szerződések felmondásáról, a Z.H.K. Kft. saját üzletrészének átruházá
sáról – amelyhez taggyűlési döntés szükségeltetett, illetve a társasági

szerződés módosításáról.

csak szünetel a hulladékudvar
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Korondi Klárának nem okozott túl nagy nehézséget az önkormányzati munka, hiszen
nyolc éven keresztül már volt alkalma részt venni a képviselőtestületi teendőkben. A 2010
es helyhatósági választásokon nem került be a helyi honatyák közé, de – mint arról a Sze
rencsi Hírek beszámolt – decemberben lemondott mandátumáról Nyiri Tibor a tankerületi
igazgatói megbízatása miatt, így a választási listán elért helyezése alapján Korondi Klára lé
pett a helyére. – Ami egy kissé szokatlan számomra talán az, hogy nyolc évig voltam ellenzéki
oldalon, senkit nem érdekeltek a tanácsaink, az akkori kormánypárthoz tartozók, vagy a ve
lük szimpatizálók úgy viselkedtek velünk, mintha ott sem lennénk az üléseken – sorolja a
doktornő. – Most meghallgatásra és megfontolásra kerülnek javaslataim, emberszámba
vesznek, érezni azt, hogy itt egy közösség dolgozik az emberekért. 

Korondi Klára 2012. december 11én tette le képviselői esküjét, tudását és tapasztalatait
elsősorban egészségügyi és szociális területen kamatoztatja. SfL

Itt egy közösség dolgozik az emberekért

Gyarapodó német közösség

Mindezt mutatja, hogy a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola alsó ta
gozatán anyagi támogatásukkal

működik egy német nyelvet tanuló tehet
séggondozó csoport. A Bocskai István Gim
názium számára ugyancsak pénzügyi hoz
zájárulást biztosítanak, amit az iskola a né
met nyelvből államilag elismert vizsgára je
lentkező diákok támogatására használ fel. 

Kezdeményezésükre a fenntartó önkor
mányzat és az intézményvezetés támogatá
sával az idei tanévben a Csalogány óvodá
ban az egyik csoport német nyelvet is tanul.
Az elmúlt időszak tapasztalatai pozitívak, a
gyerekek és a szülők körében egyaránt ked
vező ezeknek a foglalkozásoknak a fogadta
tása.  

A napokban Magda Gábor nyugalmazott
polgármester jóvoltából a Német Evangéli
kus Egyház által kiadott a korosztálynak
megfelelő tartalmú 3013as kalendárium
mal ajándékozták meg a város németül ta
nuló óvodásait, általános iskolásait, német
nyelvtanárait és a helyi német közösség tag
jait.   

Az elmúlt évben második alkalommal
rendezték meg a Szerencsi Német Nemze
tiségi Közösségi és Családi Napot, ahol a
résztvevők száma megközelítette a három
százat. Szeptemberben negyvenfős csoport
indult Szerencsről Egerbe szakmai kirándu
lásra. A Hercegkúton megrendezett V. Regi

onális Német Nemzetiségi Fesztiválon sváb
ételkóstolóval járultak hozzá a rendezvény
sikeréhez. Ugyancsak 2012ben a német
önkormányzat támogatásával, a Szerencsi
Általános Művelődési Központ szervezésé
ben „Lustspiel” címmel eredeti sváb nyelvű
komédiajátékot láthatott a közönség a Rá
kóczivárban. A darabot a solymári német
nemzetiségi önkormányzat kulturális cso
portjai adták elő nagy sikerrel. 

Szerencsről és térségéből a második vi
lágháború utolsó hónapjaiban több ezer
embert hurcoltak el „málenkíj robotra” a
Szovjetunióba. A városunkban lévő egykori
járásbírósági
épület volt a
gyűjtőhely, a
bevagoníro
zás a szeren
csi vasútállo
máson tör
tént. A kora
beli esemé
nyek helyi vo
natkozásai
nak a felkuta
tását Orosz
Zoltánné mu
zeológus, a
Zempléni Mú
zeum munka
társa végzi. 

A német nemzetiségi önkormányzat ta
valy döntött saját kitüntetés alapításáról is,
amely szerint „Szerencs Város Német Nem
zeti Közösségéért” elismerést Marina Klein,
Geisenheim polgármesteri hivatala osztály
vezetője, Drizner Józsefné, a helyi Bocskai
gimnázium nyelvtanára, Werner Neumann,
Malchin egykori polgármestere és Magda
Gábor, Szerencs első polgármestere kapta
meg.

A Német Nemzetiségi Önkormányzat az
elkövetkező időszak fontos feladatának te
kinti a német nemzetiségi óvodai csoport
indításának előkészítését, 2013ban pedig
nemzetközi eseménnyé bővül a nyári csalá
di és közösségi naphoz kapcsolódó sváb ta
lálkozó.

A német nemzetiségi közösség létszáma
egyre gyarapodik Szerencsen. Árvay Attila
elnök, Braun Istvánné és Tóth Lászlóné kép
viselők fontosnak tartották, hogy az elmúlt
esztendő végén köszöntsék Hauschel Dóra
és Somoskői Szabolcs megszületett máso
dik gyermekét. Muhi Zoltán

Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormányzata aktív tevékeny
ségét tükrözi, hogy 2012ben 13 alkalommal üléseztek, összesen 115
határozatot hoztak. A testület négyes célkitűzésének a teljesítése jegyé 
ben végezte a munkáját, elősegítve a helyi német nyelvoktatás fejlesz
tését, a Szerencsen élő, német gyökerekkel, vagy kötődéssel rendelke
ző polgárok közösséggé kovácsolását, a hagyományőrzést, az elődök
örökségének ápolását, a település németországi testvérvárosaival való
kapcsolat lehetőség szerinti erősítését.



Milyen ügyeket intézhetünk
a polgármesteri hivatalban?

Aközigazgatás átfogó, közjót szolgáló
átszervezésének fontos alapköve 

volt, hogy 2013. január 1. napjától
megkezdték működésüket a járási hivata
lok. A hatáskörváltozás folytán egyes szoci
ális tárgyú kérelmek elbírálása, több koráb
ban jegyzői hatáskörben lévő államigazga
tási ügy, valamint az okmányirodai és gyám
hivatali feladatok ellátása a járási hivatal fel
adatkörébe került.

Az alábbi tájékoztatóval Szerencs város
lakosságának szeretnénk átfogó képet nyúj
tani – az ügyfélközpontú, szolgáltató köz
igazgatás alapelvének követelményeit szem
előtt tartva –, hogy mely ügyekben kereshe
tik fel a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
szervezeti egységeit. Az itt rögzített eljárá
sok főként államigazgatási feladatokat fog
lalnak magukban, de egyes önkormányzati
hatósági ügyeket is nevesíteni kívánok, gya
koriságukra, jelentőségükre való tekintettel.
Hangsúlyozom, hogy az itt felsorolt ügykö
rök szemezgetésekor az ügyfélközpontúság
vezényelt, így a statisztikai adatok alapján
az ügyfelek részéről fokozott érdeklődésre
számot tartó esetköröket igyekeztem kie
melni.

Kérelem alapján az alábbi szociális el
látások igényelhetők a polgármesteri hi
vatalban (a kérelmek elbírálása a képvise
lőtestület, a polgármester vagy a jegyző ha
táskörébe tartozik): aktív korúak ellátása:
foglalkoztatást helyettesítő támogatás és
rendszeres szociális segély, lakásfenntartási
támogatás, átmeneti segély, temetési segély,
rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény,
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
Méltányosságból ápolási díj és közgyógyel
látás megállapítása áll módunkban. Utóbbi
két ellátás esetében a normatív és alanyi jo
gon megállapításra kerülő ellátás a járási hi
vatal hatáskörébe tartozik, ezért engedtes
sék meg két bővített mondat e méltányos
ellátásokkal kapcsolatban: méltányosságból
ápolási díj állapítható meg annak a hozzá-
tartozónak, aki 18. életévét betöltött tartósan
beteg személy gondozását végzi és jövede-
lemszerzéssel járó munkaviszonyt létesíteni
az ápolási teendők miatt nem tud, az ápolttal
egy háztartásban él, az egy főre eső jövede-
lem nem haladja meg családban a 42750.-,
míg egyedülálló esetén az 57000 forintot,
más jogcímen rendszeres jövedelemre nem
igényjogosult. A képviselő-testület méltá-
nyosságból közgyógyellátásra szociálisan rá-
szorultnak tekinti azt a személyt, akinek csa-
ládjában az egy főre számított havi jövede-

lem nem haladja meg a 42.750 forintot
(egyedül élő esetén az 57000 forintot) és a
havi rendszeres gyógyító ellátás költségének
mértéke az 5700 forintot meghaladja. 

Anyakönyvi igazgatás keretében történik
az újszülöttek, valamint a halálesetek anya
könyvezése, magyar állampolgár külföldön
történő születésének, házasságkötésének,
halálesetének hazai anyakönyvezése, há
zasságkötési szándék bejelentése, házas
ságkötés, ezen anyakönyvi eseményekről
anyakönyvi kivonat igénylése. A névválto
zással kapcsolatos ügyintézés is hivatalunk
ban történik.

Adóügyi igazgatás: kivetéses adók
(kommunális adó, építményadó, telekadó)
kapcsán az adózó a változástól számított 8
napon belül köteles bejelenteni a változás
tényét (különösen: vásárlás, építés, értéke
sítés) az adóhatóság pedig a bevallás alap
ján írja elő az adót 30 napon belül. Az ipa
rűzési és ingatlanforgalmi adó, valamint a
talajterhelési díj esetén az adózó bevallja és
egy időben meg is fizeti az adót. A gépjármű
vásárlását, eladását azonban az okmányiro
dánál kell bejelenteni, a gépjárműadó elő
írása vagy törlése az ott megtett bevallás
alapján történik. Fontos megjegyezni, hogy
a mozgáskorlátozottság fennállását a helyi
adóhatóságnál kell jelezni.

Kereskedelmi tevékenységet érintően a
működési engedélyhez kötődő bejelentés
ek, telepengedélyezés, szálláshely üzemel
tetési engedélyezése, valamint a zenéstán
cos rendezvény tartási engedély kiadása
történik.

Az építésügyi hatósági engedély iránti ké
relem elektronikus úton, vagy papír alapon

is benyújtható, de az építészetiműszaki do
kumentációt kizárólag elektronikus formá
ban, adathordozón vagy az ÉTDR (az épí
tésügyi hatósági engedélyezési eljárást tá
mogató elektronikus dokumentációs) rend
szerbe való feltöltéssel lehet benyújtani. Az
elektronikusan benyújtható kérelmek: bon
tási, elvi építési, építési, összevont telepítési
használatbavételi. (Újítást jelent, hogy a
megépített épületek/építmények ingatlan
nyilvántartásba való felvezetése az építés
ügy és ingatlanügyi hatóság közötti belföldi
jogsegély intézménye eredményeképpen
kerül sor.)

A közterületek eltérő használatának en
gedélyezése, illetve a közterületeken a la
kosság vagy közületek által végzett bármi
lyen műszaki beavatkozáshoz szükséges
kezelői hozzájárulások kiadása a polgár
mesteri hivatalnál történik. Az erre vonat
kozó kérelmek minden esetben írásban
nyújthatóak be, útfelbontással is járó mun
kák esetén a tervezett beavatkozást egyér
telműen leíró illetve ábrázoló műszaki do
kumentáció csatolásával. 

Fontosnak tartom megjegyezni, hogy
az okmányiroda a járási hivatal szerve
zeti egységét képezi, az ügyintézés helyi
leg továbbra is a polgármesteri hivatal
épületében történik.

Kiemelkedő, hatékony kapcsolatot
ápolunk minden társhatósággal, így le
endő ügyfeleink valamennyi hivatalban
megkapják a gördülékeny ügyintézés
hez szükséges tájékoztatást és a magas
szakmai színvonalon történő ügyintézés
biztosított.

Sável Katalin
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Angol nyelvű képleíró verseny a gimnáziumban
Összesen hatvan általános és középiskolás diák vett részt azon

az angol nyelvű képleíró versenyen, melyet január 28án rendez
tek meg a szerencsi Bocskai István Gimnáziumban. A szervezők
szándéka egy modern, beszédközpontú angoloktatás, amely
nagy hangsúlyt fektet az élő, beszélt nyelvre.

A szerencsi középiskolában megrendezett verseny résztvevői
bemutatkoztak a három tagú bíráló bizottság előtt, de a szerve
zők fontosnak tartották, hogy diákok ne csak a zsűri, hanem a
versenyzőtársak előtt is szerepeljenek. – A verseny egyik peda
gógiai célja a nyelv művelése mellett, a közönség előtti önálló be
szédhez való szoktatás volt – tájékoztatta a Szerencsi Híreket 
Éliás Balázs, a gimnázium angol szakos pedagógusa. – A megmé
rettetés három nyelvi szinten (alap, közép, és felsőfok), illetve
helyszínen történt. A két felső kategóriában, a miskolci Saturnus
Nyelviskola jóvoltából ingyenes nyelvvizsgalehetőség volt a nap
fődíja, e mellett a Bocskai István Gimnázium Alapítványa értékes
angol nyelvű szótárakkal, könyvekkel támogatta a versenyt –
modta el érdeklődésünkre Éliás Balázs.

A versenyen a Bocskai  István Gimnázium mellett a Bolyai Já
nos Katolikus Általános Iskola, valamint a Rákóczi Zsigmond Ál
talános Iskola diákjai is részt vettek. A szervezők hagyományte
remtő szándékkal hívták életre az angol nyelvű képleíró ver
senyt, amelynek szándékuk szerint jövőre lesz folytatása. 

Eredmények:
Alapfok: 1. Csikai Dorottya, 2. Molnár Fanni, 3. Jurák Csongor.

Középfok: 1. Krajnyák Enikő, 2. Túri Enikő, 3. Ducsai Dóra Sára.
Felsőfok: 1. Jobbágy Antal, 2. Körömi János, 3. Gál Klaudia.

Tündérek, királykisasszonyok és szuperhősök
Megkezdődött városunkban az óvodai és iskola farsangi
programok időszaka. Színes jelmezekbe öltöznek  a gyer
mekek, s mint azt fotónk is bizonyítja, idén is kedveltek vol
tak a legnépszerűbb mesefigurák, tündérek, királykisasszo
nyok és szuperhősök. A képen a szerencsi Napsugár óvoda
gyermekei láthatók.

Tehetséggondozás,
hagyományőrzés, nemzeti kultúra

A 2007től működő, napjainkra egyre népszerűbb szerencsi művészeti oktatás
keretében néptáncot, hangszeres zenét, képzőművészetet és drámajátékot tanul
hatnak a helyi diákok. Az államilag támogatott képzések sikerét jelzi, hogy a
2012/2013as tanévben közel 500 diák vesz részt a délutáni különórákon.

A szerencsi művészeti iskolában is lezárult az első félév. A diákok gyakorlati be
mutatók keretében adtak számot az elmúlt időszakban szerzett ismereteikről.

A szakemberek szerint olyan elfoglaltságot kell találni a gyermekeknek,
amely a tanórákon túl leköti a figyelmüket. Ezért tartják sokan kiemelkedően
fontosnak a művészeti nevelést, ahol a diákok megismerik gyökereiket, kialakul
empátia készségük, megtanulnak egymásra figyelni. Másik fontos szempont,
hogy a művészeti oktatás komoly szerepet tölt be a személyiségfejlesztésben,
a tehetséggondozásban, elképzelhetetlen nélküle a hagyományőrzés, és a
nemzeti kultúra, a nemzeti identitástudat megőrzése.

M. Z.

Befejeződtek a félévi záróvizsgák a szerencsi művészeti intézményben. 
A Rákóczi Zsigmond Általános Iskola tagintéz

ményében zene, képzőművészet, szín
játék és néptánc tanszakokon ad

tak számot a diákok az elmúlt
hónapokban megszerzett tu
dásukról.
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Atanácstagok ezúttal többek között
elfogadták az idei évi költségvetést, 
valamint megismerhették az au

gusztus 31ei ülés óta eltelt időszak társu
lást érintő eseményeit.

Miután a tanácskozást megelőző bizott
sági ülésen részletesen megtárgyalták a
napirendi pontokat a társult önkormány
zatok képviseletében megjelentek, az ülé
sen gyors döntések születtek az egyes kér
désekben. A tanácstagok elfogadták a
2012. évi zárszámadást, illetve a tavalyi
esztendőről szóló könyvvizsgálói és belső
ellenőrzési jelentést, továbbá elfogadták a
2013. évi költségvetést, az idei munkater
vet, a belső ellenőrzési ütemtervet és a
közbeszerzési tervet.

A legutóbbi ülés óta eltelt időszakról
Kiss Attila, az ivóvízminőségjavító projekt
vezetője tartott beszámolót, kitérve a
2012. évi EU Önerő Alap pályázatra, mely

nek köszönhetően mintegy 775 millió fo
rint saját forrás kiegészítést nyert el a tár
sulás, hogy a beruházásban érintett 77 te
lepülésnek ne kelljen saját erőt hozzáten
niük a második fordulós projekt költsége
ihez. Mint elhangzott, a megítélt támoga
tásból tavaly év végén 218 millió forintot
kapott előlegként a társulás. Kiss Attila
szólt továbbá a hatósági engedélyezteté
sek aktuális kérdéseiről, és a projektsze
replők kiválasztásáról is, kiemelve, hogy a
menedzsment szervezetről március köze
péig, a PR szervezetről március végéig, a
kivitelezőről május végéig várható döntés
közbeszerzési eljárások lefolytatása kere
tében. A „Tiszta vizünk” projekttel kapcso
latos időszerű feladatok között a régészeti
megbízások előkészítését és az ingatlan
szerzési folyamatok lebonyolítását emlí
tette a projektvezető.

Kiemelkedő pontja volt az ülésnek az a
tájékoztatás, mely a települési önkor
mányzatokat érintő átmeneti vízellátási
folyamatokról szólt. Az uniós irányelvek
nek megfelelően 2012. december 26ától
az önkormányzatoknak olyan minőségű
ivóvizet kell biztosítania a teljes lakosság
számára, melynek arzéntartalma nem ha
ladhatja meg a 10 mikrogramm/liter ha
tárértéket. A projektben ez a kötelezettség
37 önkormányzatot érint. E településeken
a meglévő vízellátási adottságok figyelem

be vételével a beruházás megvalósításáig
átmeneti intézkedésekre van szükség.
Azon települési, vagy térségi vízművek
ben, ahol a meglévő ivóvíztisztító techno
lógia berendezéseinek fejlesztésével lehe
tőség volt az előírt minőségű ivóvizet elő
állítani, ott a közmű üzemeltető az elmúlt
hónapokban megtette a szükséges lépése 
ket. Ennek megfelelően a Borsodvíz Zrt. a
bekecsi, a golopi, a litkai és a fulókércsi
vízműben a meglévő technológia átalakí
tásával átmeneti arzénmentesítési intéz
kedéseket tett 11,1 millió forint ráfordí
tással. A szolgáltató ezt az összeget az át
meneti vízellátás biztosításához szüksé
ges fejlesztések megvalósításának támo
gatása címén kapta meg egy 2012. októ
beri kormányhatározat alapján. A többi te
lepülésen a Honvédelmi Minisztérium víz
kiszállítással biztosítja a megfelelő tiszta
ságú ivóvizet lajtoskocsikból, vagy zacskó
zott víz osztásával. Ez utóbbi megoldáso
kat az állam finanszírozza a HM által kifej
lesztett és legyártott arzénszűrő konténe
rek telepítéséig, melyet követően meg
szüntetik a költséges vízkiszállítást. Jó hír
az érintettek számára, hogy az átmeneti
vízellátás bevezetésének költségeit a Ma
gyar Kormány támogatja, azonban annak
a projekt befejezéséig felmerülő fenntar
tási, üzemeltetési költsége az önkormány
zatokat terheli. H. R.

A BorsodAbaújZemplén
Térségi Ivóvízkezelési Önkor
mányzati Társulás társulási taná
csa február 8án tartotta idei első
ülését a Rákóczivárban. Mint is
meretes, a társulás 2012. augusz
tus 14én írta alá az Északma
gyarországi Régió településein
élő lakosság egészséges ivóvízzel
való ellátása című KEOP
1.3.0/091120110046 azonosí
tó számú ivóvízminőségjavító
projekt megvalósítására vonat
kozó támogatási szerződést.

Tiszta vizet
a pohárba
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Farsangi bált rendezett január 26án a szerencsi Bocskai István Gim
názium Alapítványa. A szombat esti rendezvényen Gál András igaz
gató üdvözölte a bál vendégeit, hangsúlyozva, hogy számos vállalkozó,

civilszervezet, magánszemély támogatta a program megvalósulását nem
csak anyagi, illetve tombolasorsoláshoz elengedhetetlen tárgyi hozzájáru
lásával, de szervezéssel és tényleges munkával is. Gál András kiemelte, hogy
Koncz Ferenc polgármester, Tatárka József mádi polgármester, Nyiri Tibor
tankerületi igazgató, Amriskó Gáborné a szülői munkaközösség elnöke, Kor
mosné Szűcs Sarolta a szülői munkaközösség elnökhelyettese, Ficsor Miklós
a Borsodvíz Zrt. vezérigazgatója, Tallár Miklós és felesége jelentős anyagi
támogatással járultak hozzá a bál sikeréhez. Az igazgató külön köszöntötte
a táncos est két díszvendégét, a bál szépségversenyének győztes párosát,
Gallyas Andreát és Varga Máté Dánielt.

Az alapítványi rendezvény hajnalig tartó mulatságot produkált, a tényle
ges, táncos időszakot megelőzték a gimnázium tanárainak és diákjainak
szórakoztató produkciói. A jó hangulat zenei hátteréről Kerekes Attila olasz
liszkai polgármester és felesége gondoskodott. SfL

Alapítványi
táncos est
a Bocskai 

gimnáziumban
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A Szerencs és Környéke Tűzvédelméért Alapítvány, valamint a Szerencsi Hiva
tásos Tűzoltóság állománya 2013. március 9én rendezi meg hagyományos bálját
a Bocskai István Gimnázium Aulájában. Az esti műsorban közreműködik Bliszkó
Renáta és Fodor Jenifer, valamint a „Miskolci ELVIS és Marilyn Monroe”. A tűzol
tóbálon a Horizont együttes szolgáltatja a zenét. A rendezvényről, illetve a belé
pőjegyekről részletes információ kérhető a (70) 9787611, valamint a (30) 466
5638as telefonszámokon.

Közeleg a tűzoltóbál

Óriási érdeklődés mutatkozott a Bo
lyai János Katolikus Általános Isko
la farsangi bálja iránt, ezért a Bocs

kai gimnázium aulájában rendezték meg a
hagyományos programot.

A február 2ai eseményre több mint két
százan jelezték részvételi szándékukat, a
vendégeket Kocsisné Szabó Beáta üdvözöl
te. Az igazgató beszédében külön köszön
tötte a szervezésben segítséget nyújtó kol
légákat és szülőket, majd mindazokat, akik
tombola és egyéb felajánlásaikkal járultak
hozzá a jótékony céllal megtartott esthez.
Darvas László, római katolikus plébános
csodálatát fejezte ki a szervezők felé, mint
azt megjegyezte, nemcsak azért, mert első
bálozóként van jelen az eseményen, de a

nagy érdeklődés, illetve a remekbe szabott
berendezés, terítés kapcsán is. A köszön
tőket követően a jelenleg is tanuló, illetve
már végzett diákok előadásai, a hetedik
osztályosok összhangról árulkodó nyitó
tánca, Fodor Jenifer szólóénekei, az alsó ta
gozatosok farsangi csúfolódásai, illetve né
pies és modern táncai következtek, majd a
Bocskai bálon nagy sikert aratott, Homo
vics Zsuzsanna és Szemán Artúr pedagó
gusok által előadott, Bodnár Attilának a
Nova Táncstúdió vezetőjének koreográfiá
jában bemutatott tánca. A produkciók után
jött a meglepetés, a pedagógusok apácajel
mezt öltöttek magukra és így mutatták be
fergeteges táncukat. A hatás nem maradt
el. SfL

A katolikus iskola első báljaA katolikus iskola első bálja
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Paul Bulckeről, a világ legnagyobb élelmi
szergyártó cége, a Nestlé elnökvezérigazgató
járól festett portrét a közelmúltban egy sze
rencsi alkotó. Bara Éva a Nestlé Szerencs/Di
ósgyőr Gyárának igazgatója, JeanPierre Pola
nen kérésére készítette a képet.

Az alkotás hivatalos átadására meghívást ka
pott a Szerencsi Hírek szerkesztősége is. Jean
Pierre Polanen kérdésünkre elmondta, hogy
egy esztendővel ezelőtt ismerkedett meg a he
lyi alkotóval, és részt vett Bara Éva, Suhaj Zol
tán és Serfőző László közös kiállításán is a sze
rencsi Rákóczivárban, majd ezt követően kér
te fel a festőt, hogy készítse el a portrét a Nest
lé világszervezeti elnökvezérigazgatójáról,
amely JeanPierre Polanen irodájának falát dí
szíti a szerencsi üzemben. Mint megtudtuk, a
gyárigazgató nagy rajongója a művészeteknek,

és szívesen támogatja a helyi, szárnyaikat bontogató alkotókat.
A beszélgetés során Bara Éváról kiderült, hogy tervei között szerepel idén újabb tárlaton

bemutatkozni Szerencsen, várhatóan gyermekportréit kívánja bemutatni a közönségnek.
Muhi Zoltán

… Ismét arra vezetett az utam. 
A korán beköszöntött tél, igencsak pirosra festette az emberek orrát.
Belebújtam, ahogy csak tudtam a kabátomba és a sálamba.
A hangos köszönést fejbólintás helyettesítette.
Mentem úti célom felé, közben ezer gondolattal fejemben.
Az egyik háztömb sarkánál, kedves, ismeretlen ismerősöm.
Kezében elnyűtt harmonika. A földön ült egy maga alá gyűrt kabáton.
Rajta isten tudja milyen színű zakó, kigombolva.
Kezén, félbevágott kesztyű, ujjai tűzpirosan kopogtatták a billentyűket.
Harmonikáján, szebbnél szebb dalokat játszva melengette a fagyos járókelők lelkét.
Földre rakott kalapjában, megcsörrent egy-egy aprócska pénz.
Talán még ötvenéves sincs, nem tudom, olyan kortalan.
Kócos, ezüstös haja, elhanyagolt külseje, szegényes öltözete,
mindenről árulkodik, csak épp a koráról nem.
Megállok felette és hallgatom.
Hosszasan hallgatom, mert szeretem, mert megnyugtat, mert látom, hogy jólesik neki.
Talán egy időben voltunk fiatalok.
Talán egy korosztály vagyunk, hisz a hetvenes évek slágereit varázsolja elém.
Hallgatom, nézem és csodálom a kitartását az élni akarását.
Korán el kezdődhetett a sorsa.
Rég lehetett, hogy rossz időben volt rossz helyen, azóta semmi nem változott.
Nagyon igazságtalan az a jól feltálalt lehetőség.
Van, mikor nem mi tehetünk arról, hogy nem éltünk vele.
Az ember, önhibáján és akaratán kívül megszületik, aztán, elfogadja sorsát,
amit előre megírt valaki, valahol, valamikor.
Így, vagy úgy tengetjük napjainkat.
Nem, nem azokról beszélek, akiknek markukba hullt a vagyon,
a boldogság, a sors fényesebbik oldala…nem!
Azokról, akik a nagy tömegben élnek, akik az átlagember gyermekeiként jöttek világra.

Mindezzel a bajjal, sorssal együtt, megpróbálunk a család előtt,
a barátok, a munkatársak előtt, már ha van munkánk, és Isten előtt,
Embernek maradni.
Meghálálva Istennek, nem hiába jött létre teremtménye, nem semmiért áldozta éret-
tünk önmagát.
A harmonikás,…igen ha ő nem lenne, sok minden nem ébresztett volna arra,
mennyire meg kell becsülni minden egyes percet pillanatot,
amit békében, nyugalomban, egészségben és leginkább biztonságban töltünk el.
Sokan továbbhaladnak, a nélkül, hogy rápillantanának.
Még mindig fölötte állok és hallgatom a fülbemászó dallamot.
Nézésünk összetalálkozik, s ő játszik tovább önfeledten, a hideg, csikorgó télben.
Ki tudja merre járnak gondolatai.
Közben jól megéhezek.
Előkotrom az útravalóra készített szendvicsemet.
Nem tudom egyedül megenni, kettétöröm és megfelezem az én kedves zené-
szemmel,
aki szinte már, csak nekem muzsikál.
Szemébe könny szökik, fejbólintással hálálja meg gesztusomat.
Lassan elindulok.
Még látom, vissza - vissza nézek.
Adja Isten, hogy ne legyen gonosz a tél!
Szeretnék jövő télen  is vele piknikezni a decemberi hóesésben.
Sokáig meg őrzöm majd a sok szép dallamot, mit nekem játszott.
Meg őrzöm magamban és mélyen elraktározom megfejthetetlen tekintetét,
ócska de számomra nagyon kedves gúnyáit, egyáltalán őt magát a harmonikást.
Emlékét mindaddig cipelem, míg újra feléje vezet az utam.
Csak attól tarok nagyon, hogy egyikünk nem biztos, hogy ott lesz a megszokott ház-
tömb már-már bérelt sarkán.
Engedd Uram, hogy ne így legyen.  Már lassan itt a tavasz.

Szerencsi alkotó festette meg 
a Nestlé elnök-vezérigazgatójának

portréját A tér közepén áll magában
Egy mezzoszoprán pillanat.
S már hangja sincs a hallgatásra,
Csak szemből kifolyt áhítat,
Mely tócsát fest a félhomályba,
Testet rajzol kézfogásba,
Társat játszó szép magányba.
Fedetlen, vén hangulat.

Szárnyat ad a némaságnak
Csattanó a kábulat,
Ahogy házfalnak dől és legördül
Egy homlokról a gondolat.
S már hangja sincs a hallgatásra
Földön túli éjszakája.

Szótlan most a hajnal alja,
Felhasítja az eget.
S a széparcú reggeltől, mint szajha
Simogatást kéreget.
S már hangja sincs a hallgatásra,
Piroslik a nap szoknyája.
Szél a párja, köd a párja,
Megölel és eltemet.

Viczai Henrietta

Új reggeleket 
adjatok nekem

Maczkó Edit

A harmonikás
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Az egykori szerencsi farsangok tánc 
termeinek ajtaját még csakugyan 

Gáspár, Menyhért, Boldizsár, a há
rom napkeleti király nyitotta fel, és szólal
tatta meg a régen hallgató muzsikáló szer
számokat. A régi feljegyzéseket lapozgatva,
olykor valóban úgy érezzük, mintha mi is
ott lennénk a szórakozó előkelőségek for
gatagában. A századforduló emberét, s ért
hetően a szerencsi polgárt is szinte elvará
zsolta a farsangi bálok bűvköre. A korabeli
sajtó szerint „Máskülönben takarékos, dol
gos, józan észjárású – szerencsi polgár –, de
a farsang, mintha bűbája volna, valósággal
megbabonázza…” A kisiparosok, kereske
dők, akiket esetleg adóhátralék miatt a vég
rehajtás fenyeget, a szerény fizetésű hivatal
nokok, akik megéreznek minden fillérnyi
plusz költséget, nem tudtak ellenállni fele
ségeik, eladósorban lévő lányaik sóhajainak.

A múlt század elején, a szerencsi cukor
gyári tisztikar által meghirdetett jelmezbá
lon még csak azok vehettek részt, akik ko
mikus föveget és álarcot viseltek. A polgárok
úgy vélték, így igen kis körre fog szorítkozni
a résztvevők száma. Ez utóbbi, és a „garde
des Dames” okra való hivatkozás miatt az
álarcban való megjelenés végül is nem lett
kötelező. A jelmezestély igen kedélyesre si
került, Karneválherceg bevonulásáról és a
bálról a korabeli sajtó is beszámolt: „A be
vonulás alkalmával elöl ment a cirkusz,
melyben az elefánt húzta a
díszkocsit. Jöttek utá

na az iskolás gyer
mekek táskáikkal,
aztán a népfelkelő
ezred, mely egyike
volt a legérdekeseb
beknek, megemlí
tésre méltó még a
két jegesmedve, a
két bohóc, egy né
ger. Köszönetünket
fejezzük ki a höl
gyeknek, kik egy
szerű és igen ízlé
ses öltözékeikkel
a mulatságot
egész városias ní
vóra emelték, an
nak dacára, hogy
Szerencsen ilyen
álarcos mulatság 17 év óta nem volt.” A kü
lönböző jelmezes alakok 11 óráig találgat
ták egymás kilétét, s mikor végre lekerült az
álarc, fény derült a titokra. A táncot a né
gyessel kezdték, amit 28 pár táncolt. A haj
nallal aztán megérkezett a melankólia. A
Karnevál herceget eltemették, mégpedig illő
gyászpompával – farsangi rítusok szerint.
Szépasszonyok bújtak ki a báli ruhákból, el
zárták a táncrendjüket, valamint az emlé
keket, és felvették megint a polgárasszony
pongyoláját, mondván „húsvétig nem szól
hat a muzsika!”

A millennium évéből a Szerencsi Kerék
páregylet farsangi bálja az álar

cot nélkülözte ugyan, ám
pompában nem volt hi
ány. A Nagy Szálló bálter
mében Zöld lombfüzérek
keretezték a fal négy olda
lát, piros és fehér tüllfonat
a tükröket, melyet rózsa
szín csokor ékesített. A höl
gyek a narancslugasok alatt
enyelegtek az udvarias ren
dezőkkel. A lépcsőkön kerék
pár mellett kétkét alabárdos
egyenruhás kengyelfutó üd
vözölte az érkezőket. A höl
gyek közel és távolból szép
számmal üdén, vidám kedély

lyel jelentek meg, tisz
teletet parancsolva, de tiszteletet adva, azon
testedző mulatság kedvelőinek, akik nem
csak a kerékpár gyors futamait szokták lá
bukkal irányítani, hanem a szívekhez szóló
zene ütemeit is követeik és belopják magu
kat a női lelkekbe. Díszes egyenruháikban
jelentek meg a férfiak, a nők a hóvirág szí
nében pompáztak, ittott egyegy zöld levél
ke is vegyült közé, mint egy jelezve, hogy a
tavasz erősen utat tör a jég fagyán. Voltak,
akik minden érzés nélkül, csupán a pillanat
gyönyörét élvezték, s akadtak, akik teljesen
kiaknázták az est nyújtotta élményeket. A
hajnali pirkadat választotta el a fiatalokat,
egy édes emlékkel gazdagabban, s azért,
hogy epekedjenek a következő év maszka
báljáig.

Móka, kacagás, tánc, jó társaság  felhőt
len, gondtalan szórakozás, bálok, manapság
házibuli. Áldásos, a tél végi, zord hideget el
űző, feledtető vidámság, bár az sajnálatos,
hogy a farsanghoz, az álarcosbálhoz, az ere
deti funkcióhoz, már nincs sok köze.

O. Z. M.

Szerencsimaszkabálok

Szép úri nép, ez itt egy más világ,
Az időből kitépett ez az óra,
Sirász e hely, hull reánk a virág,
A mult s jövő jöttek találkozóra
S nagy Pán vigyáz e szép találkozóra!…

Ady Endre: Farsangi dal
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„S fársángolok véletek,
Rejtőzvén szent masakarában”

A farsang eredete, az ötezer évvel ezelőtti Egyiptomba, az Ízisz istennő tisz-
teletére rendezett lakomákra nyúlik vissza. Ilyenkor eltűntek a társadalmi
rangkülönbségek, a rabszolgák is az uralkodók asztalánál foglaltak helyet
A vízkereszttől hamvazószerdáig tartó farsang a bálok és a vidám össze-
jövetelek időszaka, a bolondozás és a vigasság ideje, ahogy azt Csokonai
Vitéz Mihály legsikerültebb elbeszélő költeménye, a Dorottya, vagyis a dá-
mák diadala a fársángon című vígeposz is megelevenítette. Az olasz nyel-
ven is olvasó Csokonai terjesztette el a magyar köztudatban a karnevál
szót, amikor eposzának főhősét Carneval-nak nevezte.
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Vízszintes: 1. Mátyás hadát. 12. A megfejtés első ré
sze. 14. Árpagyöngy. 16. Függönydísz. 17. Némán rontó!
18. Fordított kettős betű. 19. Szent Imre nevelője. 21. Ké
téltű, keverve. 22. Országos Társadalombiztosítási Intézet.
23. Angol admirális. 25. Idegen szerelem. 27. Portugáliához
tartozó sziget. 30. Költői felkiáltás. 31. Brit költő, műve:
Don Juan. 32. Locsolócső. 34. Ajándékoznak. 35. Abc rész
let. 37. Utóirat. 39. Leveszöldség. 40. Részeire bontva vizs
gál. 42. Becézett Éva, ford. 43. Óriáskígyó. 45. Azonos be
tűk. 46. Kis Oszkár. 48. Nem engedé. 50. Kamionjelzés. 51.
Középen füstös! 54. Fivéred. 55. Angol nemesi cím. 56.
Szemmel érzékelő. 57. Beleegyezik. 58. Mondat eleme.

Függőleges: 1. Pongrác, Szervác, Bonifác. 2. Ázsiai nép.
3. Zuhogjon (eső). 4. Atomfizikus (Ede). 5. Hegy belseje! 6.
Téli sporteszköz. 7. Ez, oroszul. 8. Indulás. 9. Előkelő foga
dás. 10. Görgőkön sikló személy. 11. Szicíliai vulkán. 13. A
megfejtés második része. 15. Azaz, röviden. 16. Készen
létben. 20. Loholva. 24. Nitrogén, bór, kálium. 26. Oroszok
kedvelt szeszes itala. 28. Vonalakból álló írásrendszer. 29.
Bíróság előtti megjelenésre utasítja. 33. Angol segédige.
34. Ajándékoz. 35. Baromfi fejdíszt. 36. Egri Andor. 38. Par
tot ér a hajó. 39. Kényelmes gyaloglásra. 41. Mutatószó. 44.
Gyanúsító. 46. Palack… delfin. 47. Sütőben készült. 49.
Konyhai edény. 52. Szlovén gépkocsijelzés. 53. Tölténytartó
eszköz. 54 Kedves dicséret.                                              K. Cs.

A decembere 14ei
keresztrejtvény he
lyes megfejtése: „Ne a
hóban, csillagokban,
ne ünnepi foszlós kalá-
cson, ne díszített fá-

kon, hanem a szívekben legyen karácsony.” A helyes megfejtést be
küldők közül Erdélyi Károlyné, Szerencs, Béke u. 5. szám alatti
lakos ajándékutalványt nyert a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba,
amely a Szerencsi Hírek szerkesztőségében (Szerencs, Népház) ve
hető át. A február 15ei keresztrejtvény megfejtésének beküldési
határideje: március 1.

A sípcsont az a testrészünk…

SzerencsiSzerencsi

HÍREKHÍREK
KERESZTREJTVÉNYKERESZTREJTVÉNY

REJTVÉNYFEJTŐK
FIGYELEM!

A keresztrejtvény ajándék
sorsolásán csak azok a

megfejtések vesznek részt,
amelyekhez mellékelték ezt

a szelvényt.

-

2013. február 15.

Köszönjük a támogatást!
A Szerencsi Idősek Otthona Ellátottaiért Alapítvány kuratóriuma ne
vében köszönetet mondok mindazoknak, akik személyi jövedelema
dójuk egy százalékával támogatták az alapítvány működését. A fel
ajánlott összeget, 130 358 forintot az alapító okiratban foglalt célok
nak megfelelően az idős lakók életkörülményeinek javítására hasz
náljuk fel. Kérjük, hogy amennyiben lehetőségük van rá, továbbra is
támogassák alapítványunkat. Adószámunk: 184477900105, szám
laszámunk: 1173414520019206.

Kondásné Gaál Ilona, a kuratórium elnöke

A Városi Nyugdíjas Klub felhívása

A „Pro Urbe Szerencs”díjas Városi Nyugdíjas Klub szere
tettel hívja a nyugdíjas társakat. Várnak mindenkit, aki sze
reti a közösséget, vidámságot, szívesen elbeszélgetne he
tente kétszer a klubfoglalkozásokon, örömmel venne részt
a kirándulásokon, érdeklődéssel hallgatná az előadásokat.
Minden érdeklődőt, és leendő klubtagot szeretettel várunk!

Magyar Jánosné, klubvezető

A SZÁMK ÁLLANDÓ KLUBJAI, FOGLALKOZÁSAI:
Kerekítő: babamama klub minden csütörtökön 10 órától a

gyermekkönyvtárban.
„Öreg a nénikéd” klub minden csütörtökön 14 órától a könyv

tárban.
Sakkszakkör minden pénteken 14 órától a gyermekkönyvtár

ban.
Etkajóga minden pénteken 17 órától a gyermekkönyvtárban.
Városi Nyugdíjas Klub foglalkozásai minden kedden és pénte

ken 14 órától.
Díszítőművészeti Kör foglalkozásai minden kedden 16 órától

a klubhelyiségben.
Hegyalja Pedagógus Kórus próbái minden szerdán 16 órától a

lovagteremben.
Szerencsi Férfikarpróbái szerdánként 18 órától a lovagteremben.

Február 21. csütörtök 16.30 óra: Bevezetés az ezotériába című
programsorozat első előadása a Rákóczivár lovagtermében. Elő
adó: Miklósi István.

Február 23. szombat 15 óra Szerencs VSE II. – Pataki ASC II.
férfi asztaltenisz mérkőzés (megyei bajnokság 6. forduló) a Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola épületében

Február 25. hétfő 8 óra: Emlékezés a kommunista diktatúra ál
dozatara, emléktáblaavatás a Rákóczi út és Posta utca keresztező
désénél. Beszédet mond: Koncz Ferenc polgármester, ünnepi mű
sor: Bocskai István Gimnázium.

Március 1. péntek 18.30 óra: Szerencs VSE – DEAC kosárlabda
mérkőzés (férfi, NB II, keleti csoport) a Kulcsár Anita Sportcsarnok
ban.

Március 9. szombat 18 óra: Tűzoltóbál a Bocskai István Gim
názium aulájában.

Szerencsi programok ffeebbrruuáárrbbaann  ééss  mmáárrcciiuussbbaann
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A BorsodAbaújZemplén megyei férfi asztaliteniszbajnokság
negyedik fordulójában a Sátoraljaújhely együttesét fogadta a Sze
rencs VSE együttese.

Mint arról Csorba István szakosztályvezető tájékoztatta a Sze
rencsi Híreket, a február 9re tervezett mérkőzést – költségcsök
kentés miatt – egy nappal korábban játszották le a csapatok a Rá
kóczi Zsigmond Általános Iskola tornatermében.

Az őszi fordulóban a hazaiak váratlan vereséget szenvedtek a
sátoraljaújhelyiektől, így játékosaink szerettek volna visszavágni
ezért a fiaskóért. 

A páros meccsek után még 1–1 volt az állás, de az egyéni mér
kőzéseken már látszott a szerencsi fölény. A hazai csapatból végül
Korály Csaba és Tatár Béla – valamennyi mérkőzésüket megnyer
ve – szerepeltek a legeredményesebben.

Sikerült tehát a visszavágás, a Szerencs VSE asztaliteniszezői
jó játékkal arattak magabiztos győzelmet, tovább folytatva a ta
vaszi idény veretlenségi sorozatát. 

Szerencs VSE II. – Sátoraljaújhelyi TSE: 13–5.
Egyéni eredmények: Korály Csaba (4 győzelem), Tatár Béla (4

győzelem), ifj. Csorba István (3 győzelem, 1 vereség), Csorba Ist
ván (1 győzelem, 3 vereség). Párosban az Ifj. Csorba István – Tatár
Béla szintén győzelmet ért el. Muhi Zoltán

Kosárlabda:
győzelem hazai pályán

Az egri Grape Vital SE csapatát fogadta február 8án este a
Kulcsár Anita Sportcsarnokban Szerencs Város Sportegyesü
letének férfi kosárlabdacsapata. Az NB IIes hazai találkozón
nagy küzdelemben a szerencsi csapat 9288 arányban győzte
le a vendég együttest.

Gulyás László edző nem igazán emlékszik ehhez hasonló
mérkőzésre, amikor az első nyolc percben szinte tökéletes já
tékkal (306) a hazaiak lemosták az ellenfelet a pályáról, majd
egyik pillanatról a másikra jött a teljes szétesés, és átadták a
kezdeményezést a sokkból magához térő, az imént szinte kiü
tött ellenfelének. A Szerencsi Híreknek nyilatkozva Gyulyás
László elmondta: az Eger élt a felkínált lehetőséggel és bár
egyetlen pillanatra sem vette át a vezetést, de hátrányát foko
zatosan faragva a végjátékra teljesen nyílttá tette a mérkőzést.
Jakab László és Szárnya Gábor remek játékának köszönhetően
mindvégig magunkánál tartottuk a vezetést, de nagyobb előnyt
a meccs végéig nem sikerült kialakítani. Mindezek ellenére si
került a győzelem: Szerencs VSE – Grape Vital Eger SE: 92–88.

Szerencs VSE: Jakab L. (24), Birk L. (20/9), Marton P. (10/6),
Szárnya G. (26), Endrész T. (12), Kovács Á., Lippai Sz., Koncz F.,
Vitányi D., Ferenczi. J., Szemán B. Edző: Gulyás László. M. Z.

Visszavágó
az őszi vereségért

Itthon
játszottak

a szerencsi
„kiskosarasok”

Szerencs Város Sportegyesületének U11es kosárlabdacsapata ját
szott bajnoki találkozókat február 10én a Kulcsár Anita Sportcsarnokban.
Nagy Lajos edző tanítványai elsőként a Szikszó hasonló korú együttese ellen léptek pályára. A szerencsi fiúk példásan hely

tálltak a mérkőzésen, azonban a nagyobb játékerőt képviselő vendé
gek 23–51 arányban megnyerték a találkozót.

Ezt követően az ugyancsak U11es salgótarjáni Fekete Sasok SE
csapata volt a hazaiak ellenfele. A Nógrád megyei vendégek legutóbbi
szerencsi látogatásukkor megszerezték a győzelmet, most azonban
nem sikerült nekik az újabb bravúr. A sikert ezúttal a Szerencs VSE
könyvelhette el magának, 32–25 arányban győzve le az ellenfelüket.

Gratulálunk az U11es szerencsi csapatnak!
Szerencs VSE U11 fiúk: Bari Meliton, Bodnár Gergely, Czagány

Zsolt, Cseresznye Zalán, Maczkó Balázs, Muhi Máté, Nagy Ábel,
Novotnik László, Nyakó Gergő, Pályer Albert, Pankotai Zoltán,
Szoboszlai Dániel. Edző: Nagy Lajos.

A kosárlabda népszerűségét mutatja, hogy ugyancsak az U11es
korcsoportban, Endrész Tamás vezetésével a Bolyai János Katolikus
Iskola diákjaiból válogatott csapat is részt vesz az idei bajnokságban.
Ők február 17én Tiszaújvárosban lépnek ismét pályára. Hajrá „kis
kosarasok”! Muhi Zoltán
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POLGÁRMESTERI HIVATAL
Koncz Ferenc polgármester: időpont-egyeztetéssel tart fogadóórát. Egeli Zsolt al-
polgármester: minden hónap harmadik hétfőjén, legközelebb február 18-án 14–16
óráig. Tel.: 47/565-203. Kiss Attila alpolgármester: minden hónap második szerdáján,
legközelebb március 13-án14–17 óráig. Tel.: 47/565-203. Barva Attila jegyző: minden
páros hét szerdáján, legközelebb február 20-án és március 6-án 8–12 óráig. Tel.: 47/565-
202. A fogadónapok előzetes telefonos bejelentkezés alapján történnek.

SZERENCSI MUNKAÜGYI KIRENDELTSÉG ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő–csütörtök: 8–12 óra, hétfő és szerda 13–15 óra, péntek: 8–11 óra. Tel.: 47/361-
909.

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÜGYFÉLFOGADÁS
Szerencs, Széchenyi út 43. Tel.: 47/361-864. Hétfő és csütörtök 8–15 óra, péntek 8–
12 óra. Miskolc, Kazinczy út 19. Hétfő 8–18 óra, kedd és csütörtök 8–12 óra, szerda:
14–18 óra, péntek 8–11 óra.

JÁRÁSI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET ÜGYFÉLFOGADÁS
Hétfő és szerda: 8–15.30 óra, péntek: 10–12 óra. Sírnyitással és hamvasztással, valamint
a gyógyszer-engedélyezéssel kapcsolatos ügyintézés: hétfő–csütörtök 7.30–16 óra,
péntek 7.30–13.30 óra. Családvédelmi szolgálat, hétfő: 9–15 óra, kedd: 13–15.30 óra,
szerda és csütörtök: 9–13 óra, péntek: 10–12 óra. Tel.: 47/561-025.

GYÓGYSZERTÁRAK
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530. Nyitva tartás: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–
12 óra. Centrum: Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054. Nyitva tartás: H–P: 7.30–
19 óra, Szo.: 7.30–11.30 óra. Oroszlán: Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. Nyitva
tartás: H–P: 8–19 óra. Szerencs: Tesco Áruház. Tel.: 47/560-302, 560-303. Nyitva tartás:
H–Szo.: 8–20 óra, V: 8–19 óra. Ügyeleti rend: február 15-17.: Alba; február 18-24.:
Szerencs; február 25-március 3.: Centrum; március 4-10.: Oroszlán.
22 óra után a gyógyszertárak telefonos egyeztetést követően, az ügyeletes orvos ké-
résére, rendkívüli esetben biztosítja a gyógyszer kiadását.

KÖZÉRDEKŰ TELEFONSZÁMOK
Központi orvosi ügyelet: 47/364-300. Egészségház (Rákóczi út 51.) diszpécserszol-
gálat: 47/362-255.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK

INGATLANINGATLAN
Szerencs, Rákóczi út 111. szám
alatt garázs eladó. Érd.: 47/362
612, 47/361370. (2)
Szabadság út 13/3szám alatt sor
házi lakás eladó. Érd.: 47/361466.
(2)
Szerencsen emeletes családi ház a
Tesco, iskola, óvoda közelében, két
generációs lakásnak, nagycsaládo
soknak, vállalkozásra is alkalmas.
Rendezett udvaron, melléképüle
tekkel. Érd.: 70/6557576, 47/363
282. (2)
Szerencsen a központtól 5 percre,
a Szabadság utca 2/Cben földszinti,
3 szobás, erkélyes lakás saját pincé
vel, teljesen felújított állapotban el
adó. Érd.: 70/4264234. (2)
Bekecs, Muskátli út 23. szám alatt
lakás eladó. Érd.: 30/4076390. (2)
Szerencsen, a József Attila u 33.
szám alatt 1,5 szobás ház eladó.
Érd.: 70/5972106. (2)
Monokon, a templomhoz közel 2
szobás ház melléképületekkel el
adó. Érd.: 70/5972106. (2)
Szerencsen a Bocskai út 3. szám
alatti, 42 m2es, 1. emeleti, összkom
fortos társasházi lakás, zárt udva
ron, kis kerttel eladó vagy kisebb
családi ház csere is megoldható.
Érd.: 30/3395234.
Szerencs, Ady E. út 31. sz. alatt há
rom szoba + nappalis, központi fű
téses, kertes családi ház, udvaron
kemencével, sürgősen eladó. Érd.:
70/9404266.
Szerencsen bútorozatlan lakás
hosszú távra kiadó. Azonnal beköl
tözhető. Érd.: 20/4598092. (2)

Megyaszó,Petőfi út 45. szám alatti,
összkomfortos, két részből álló csa
ládi ház melléképületekkel, 2562
m2 udvarral eladó. Irányár: 5 M Ft.
Érd.: 30/5460713. (2)
Szerencs központi részén 110 m2
es családi ház eladó, melyben 3 szo
ba, konyha, társalgó, fürdőszoba,
WC kapott helyet. A fűtés gáz köz
ponti, illetve szilárd tüzelésű kazán
nal történik. A ház mellett mellék
épületek állnak, itt található a ka
zánház is. Az udvaron fúrt kút van.
A lakáshoz 1073 m2 zárt művelt
kert tartozik. Az ingatlan kialakítása,
jó megközelíthetősége vállalkozás
számára is alkalmas. Azonnal köl
tözhető. Érdeklődni: 30/3719610.
(23)
Bekecsen2+2 félszobás családi ház
két garázzsal, rendezett kerttel el
adó. Érd.: 20/9767976.

VEGYESVEGYES
Akvárium belső szűrő eladó.
Hydor Crystal R10 Duo II, 100200
literes akváriumba ajánlott. Teljesít
mény: max. 800 l/h (kétlépcsős
rendszer, nagy felületű szűrőszi
vacs). Érd.: 20/3431229.
Otthonvégezhető, könnyű munkát
vállalok (kézimunka). Érd.: 47/369
421. (2)
Német nyelv. Gyakorlatias, az élet
ben, a munkahelyen használható,
de a nyelvvizsga követelményeknek
is megfelelő nyelvtanulásra várom
Önt/Téged korhatár nélkül. Érd.:
kamilla.uk@freemail.hu. (2)
Masszázs Szerencsen hát és de
rékfájás, izomfájdalmak elmulasz
tására, valamint frissítő talpmasz
százs. Szeretettel várok minden fris
sülni vágyó vendéget. Érd.: 70/967
3756. Időpontegyeztetés szüksé
ges.(2)

LakosságiLakossági

apróhirdetés

Kos (III. 21.-IV. 20.) Hiába minden
magára erőltetett szívélyesség, családtagjait
most már csak konkrétumokkal tudja meg-
hatni, az ígérgetések ideje lejárt. Így elsősor-
ban önmagával kell megalkudnia._________________________________
Bika (IV. 21.-V. 20.) Már megint vérre
menő harcot kell vívnia a környezetével, de
most kitartása nem marad jutalom nélkül.
Soha ne folyamodjon azonban törvénytelen
eszközökhöz, ha bizonytalan kérje ki egy
szakértő tanácsát!_________________________________
Ikrek (V. 21.-VI. 21.) Még mindig
anyagi gondok nyomasztják, és már-már
hajlamos lenne bedobni a törölközőt, ám az
utolsó pillanatban szükségből erényt tud ko-
vácsolni nehéz helyzetében. Tartson ki, mert
kedvező bolygóállások jönnek._________________________________
Rák (VI. 22.-VII. 22.) Némi vigasz-
talódást hozhat mindennapi nehézségek,
kötelezettségek által nehezített életébe egy
kisebb kiruccanás, és a társasági élet, amit
mintha kicsit elhanyagolna a nagy téli hide-
gekben._________________________________
Oroszlán (VII. 23.-VIII. 23.) Tél
végén úgy érezheti, hogy a világ ön körül
forog, és mindent meg is tesz azért, hogy
ezt jól kiélvezze, kihasználja. Az ártatlan ha-
zugságok még megengedhetők, ha pusztán
színesebbé akarja varázsolni egyéniségét._________________________________
Szűz (VIII. 24.-IX. 23.) Érzelmi,
társkapcsolati gondjai megoldására akkor
van esélye, ha igazán tud hinni benne. Amíg
pusztán akarja a jót, az nem fog az ottho-
nába térni. A vágyakozás, álmodozás annál
többet segíthet.

Mérleg (IX. 24.-X. 23.) Most nem-
csak a tükörbe pillantva találhatja meg ha-
sonmását. Bár az illető valószínűleg inkább
lelki tükörképe önnek, de ez épp elég ahhoz,
hogy szerelem legyen a találkozásból._________________________________
Skorpió (X. 24.-XI. 22.) Szokatlan
pénzügyi tranzakciókba kezdhet, ami éppen
úgy hozhat váratlan nyereséget, mint vesz-
teségeket. Csak az életszemléletének és lelki
alkatának megfelelő mértékben kockáztas-
son!_________________________________
Nyilas (XI. 23.-XII. 21.) Családi, eg-
zisztenciális változások okoznak kavarodást
életében: úgy tűnik, eddigi életstílusa tart-
hatatlanná vált, változtatni kénytelen meg-
rögzött szokásain. Egy kiadós beszélgetéssel
jobbá teheti életét._________________________________
Bak (XII. 22.-I. 20.) Társulásra, el-
jegyzésre is sor kerülhet, de kicsit erőltetni
kell a dolgot. Csak az első lépés lehet nehéz,
de aztán már megy minden, mint a kari-
kacsapás. A lényeg: ne mondjon le arról so-
ha, amit igazán akar. _________________________________
Vízöntő (I. 21.-II. 19.) Ha a fészek-
rakással van elfoglalva mostanában, akkor
nagy esélye van arra, hogy megtalálja álmai
fürdőszobacsempéjét, vagy éjjeli lámpáját.
A szürke hétköznapokon viszont sajnos van
esélye megszakadni._________________________________
Halak (II. 20.-III. 20.) Ha a józan-
ságot többre becsüli az önérvényesítő erő-
nél, és sikerül nem bedőlnie a túl csábítónak
ígérkező üzleteknek, akkor sikeres lehet e
hónapban üzleti, anyagi téren, illetve szerző-
déskötések terén.

Február 15. – március 8. 

Az Alkotmány út bevezető szakaszán található egy kőkereszt.
A rajta látható, egykor öntöttvasból készített Krisztus szobor bi
zonyára évtizedekkel ezelőtt kezdett rozsdásodni. A Szerencsi
Hírek úgy értesült, hogy a kereszt restaurálását Ekker Róbert
szobrász vállalta el, aki megkeresésünkre elmondta, hogy száz 

esztendős műalkotásról van szó. A kor
pusz öntöttvasból készült egykoron, nem
meglepő, hogy egy évszázad után megje
lent és pusztított a korrózió. Ezt a hibát
már nem lehet javítani, inkább egy új,
időjárással dacoló anyagból készített tes
tet kell elhelyezni a kőkereszten, ami ma
ga is felújításra szorul. A tervek már elké
szültek, s ahogy beköszönt a tavasz, Ek
ker Róbert munkához lát. Az elsődleges
számítás szerint mintegy százezer forint
ra rúg a felújítás, amelynek anyagi forrá
sát Koncz Ferenc polgármester a saját
tiszteletdíjából biztosítja.

Megújul az évszázados
feszület
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RÁKÓCZI HUSZONHÉT PIZZÉRIA ÉS KISVENDÉGLŐ
• 34 féle helyben sütött pizza,

házhozszállítással is.
Étkezési utalvány, bankkártya,
OTP SZÉP kártya elfogadóhely.
Hidegtálak készítése
és házhoz szállítása.
Napi menü
a’la carte étkeztetés
Totó-lottó feladás,
mobiltelefon feltöltés
Folyamatos étel- és italakciók

•

•

•
•
•

•

• 34 féle helyben sütött pizza,
házhozszállítással is.
Étkezési utalvány, bankkártya,
OTP SZÉP kártya elfogadóhely.
Hidegtálak készítése
és házhoz szállítása.
Napi menü
a’la carte étkeztetés
Totó-lottó feladás,
mobiltelefon feltöltés
Folyamatos étel- és italakciók
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Szerencs Rákóczi u. 27. (A régi Hausel Söröző)
Tel.: 47/951-337 és 30/8304665
Szerencs Rákóczi u. 27. (A régi Hausel Söröző)
Tel.: 47/951-337 és 30/8304665

További információ és jelentkezés:
Zemplén Tourist Kft.
Szerencs, Rákóczi 67.

tel.0647362-952, e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu

Időpont:
2013. május 17-22. Pünkösd (6 nap /3 éjszaka)

Felszállási lehetőségek:
Sátoraljaújhely – Sárospatak – Szerencs – Miskolc

Elhelyezés: 5-6 fős mobilhomekban
Ellátás: önellátó

Részvételi díj: 51.900 Ft/fő

Jelentkezési határidő: 2013.03.05-ig.

Minden út Rómába vezet

Akár 6,7 millió forint állami támogatás
is elérhető az OTP Banknál 

A lakásvásárláskor érdemes körültekintően mérlegelni a fi
nanszírozási lehetőségeket, hiszen jelentős összeget lehet
megtakarítani az elérhető állami támogatások igénybevéte
lével, illetve a megfelelő banki konstrukciók kiválasztásával.

Hitelfelvétel esetén az állami kamattámogatás, a vissza nem té
rítendő lakásépítési támogatás, vagyis a szocpol, és a Lakástakarék
együttesen is igénybe vehető. Ha ezeket az állami támogatásokat
optimális mértékben mind igénybe vesszük, akár 6,7 millió forint
előny is elérhető – tudtuk meg Barkó Józseftől, az OTP Bank Észak
keletmagyarországi Régiójának ügyvezető igazgatójától.

A legmagasabb támogatási összegben egy legalább 4 gyerme
kes, minimum 110 nmes új építésű alacsony energiafogyasztású
lakásba költöző család részesülhet. Számukra egy 15 millió Ftos
Otthonteremtési lakáshitel felvételével az állam közel 2,93 millió
Ft kamattámogatást biztosít, míg szocpollal további 3.250.000
Ftot lehet igénybe venni. Mindezeken felül megéri Lakástakarékot
is kötni, mivel ennek a konstrukciónak köszönhetően szerződésen
ként további évi 72.000 Ft, 4 év alatt 270.000 Ft, két Lakástaka
rék szerződés esetén összesen 540.000 Ft állami támogatás
hoz juthatnak a hitelfelvevők. A fenti állami támogatásokkal össze
sen optimális esetben 6,7 millió Ft előny is elérhető új lakás vá
sárlása vagy építése esetén. 

„Ha az előbbi példát egy átlagos, 2 gyermekes családra nézzük
meg, akik egy 80nmes „A” energia osztályú új ingatlanba költöz
nének, melyhez 10 millió Ft Otthonteremtési hitelt vesznek igénybe
és további két Lakástakarék szerződést kötnek, a támogatás mér
téke a következőképpen alakulna: 1,68 millió Ft kamattámogatásra,
1,1 millió Ft szocpolra és az LTP után járó 540 ezer Ft támogatásra
lennének jogosultak, ami közel 3,3 millió Ft állami támogatást
jelentene” – tájékoztatott Barkó József. „Az OTP Banknál mind
három támogatás egy helyen elérhető.”

A hitelhez kapcsolódóan azonban vannak egyszeri (induló) és
rendszeres kiadások. Ezeket is érdemes alaposan megismerni. Az
induló, vagy egyszeri költségek – pl. a hitelbiztosítéki érték megál
lapítási díj, hitelkeretbeállítási jutalék, vagy a közjegyzői díj  elen
gedése komoly megtakarítást jelenthet. 

Az ügyvezető igazgató a megfelelő konstrukció kiválasztásával
kapcsolatban elmondta: „Az új állami otthonteremtési támogatások
kedvező lehetőségeket kínálnak a családoknak a lakáscélú kiadá
saik finanszírozásához. A hitelfelvételt most meghosszabbított díj 
elengedési akcióval is támogatjuk, amellyel mintegy 80 ezer fo
rint spórolható meg a kezdő költségekből (egy átlagos 5 millió
Ft összegű lakáskölcsön igénylése esetén).”
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