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SzerencSi PolgármeSteri Hivatal

Szerencs, Rákóczi út 89., Tel.: 47/565-200, Fax:
47/565-210, E-mail: hivatal@szerencs.hu. A hiva-
tal ügyfélfogadási ideje: hétfő: 8–12 óráig;
szerda: 8–12 és 13–16 óráig; péntek: 8–12 óráig.
Fogadóórák: Koncz Ferenc, polgármester:
időpont egyeztetéssel tart fogadóórát. Dr. Egeli
Zsolt alpolgármester: minden hónap harmadik
hétfőjén, legközelebb szeptember 15-én 14-16
óráig. Telefon: (47) 565-203. Kiss Attila alpol-
gármester: minden hónap második szerdáján,
legközelebb szeptember 10-én 14-17 óráig. Tele-
fon: (47) 565-203. Dr. Barva Attila jegyző: min-
den páros hét szerdáján, legközelebb szeptem-
ber 17-én 8-12 óráig. Telefon: (47) 565-202.
A fogadóórák telefonos bejelentkezés alapján
történnek. 

SzerencSi JáráSi Hivatal, 
okmányiroda

Szerencs, Rákóczi út 89. Ügyfélfogadás: hétfő:
8–12 óráig és 13–16 óráig; kedd: 8–12 óráig; szer-
da: 8–12 óráig és 13–16 óráig; csütörtök: 13–16
óráig; péntek: 8–13 óráig. Tel.: 47/565-240. 
E-mail: okmanyiroda@szerencs.hu

SzerencSi JáráSi Hivatal 
éS JáráSi gyámHivatal

Szerencs, Rákóczi út 63. Tel.: 47/777-561. Ügyfél-
fogadási idő: hétfő: 8–12 óráig és 13–16 óráig;
szerda: 8–12 óráig és 13–16 óráig; péntek: 8–12
óráig.

nemzeti adó- éS vámHivatal
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 csütör-
tök 8–12 óra, szerda: 14–18 óra, péntek 8–11 óra.

HáziorvoSi rendelők
I. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Rohály
Judit háziorvos, főorvos. Cím: Szerencs, Jókai út
2. Tel.: 47/362-590. Rendelési idő: hétfő: 12–16
óráig; kedd–péntek: 8–12 óráig.
II. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Móré
László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51.
Tel.: 47/362-225. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–
12 óráig; szerda: 14–17 óráig; Ondon: 9–12 óráig;
csütörtök–péntek: 8–12 óráig.
III. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Sütő
Szilveszter háziorvos, városi főorvos. Cím: Sze-
rencs, Rákóczi út 51. Tel.: 47/362-638 (asszisz-
tens); 47/560-016 (főorvos). Rendelési idő: hét-
fő–szerda: 8–12 óráig; csütörtök: 12–16 óráig;
péntek: 8–12 óráig.
IV. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Spak
László háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 51.
Tel.: 47/361-203. Rendelési idő: hétfő: 8–12 óráig;
kedd: 12–16 óráig; szerda–péntek: 8–12 óráig.
V. számú háziorvosi rendelő: Rendel: Dr. Gál
Tamás háziorvos. Cím: Szerencs, Rákóczi út 102.
Tel.: 47/560-144. Rendelési idő: hétfő–kedd: 8–
12 óráig; szerda–péntek: 13–16 óráig.

gyermekorvoSi rendelők
I. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel:
Dr. Bodosi Csilla házi gyermekorvos. Cím: 3900
Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: 47/362-612. Rende-
lési idő: hétfő: 13–16 óráig; kedd: 8–11 óráig; szer-
da: 14–17 óráig; csütörtök: 8–11 óráig; tanácsa-
dás: 11–12 óráig; péntek: 8–11 óráig.
II. számú házi gyermekorvosi rendelő: Rendel:
Dr. Bobkó Géza házi gyermekorvos, főorvos. Cím:
3900 Szerencs, Rákóczi u. 51. Tel.: 47/361-547.
Rendelési idő: hétfő: 9–12 óráig; kedd: 13–16 órá-
ig; tanácsadás: 10–12 óráig; szerda: 9–12 óráig;
csütörtök: 13–16 óráig; péntek: 9–12 óráig.

FogorvoSi rendelők
I. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Varga
Renátó. Cím: 3900 Szerencs, Bekecsi u. 10.
(ESZEI). Tel.: 47/361-758. Rendelési idő: hétfő–
szerda: 8–14 óráig; csütörtök: 13–19 óráig; pén-
tek: 8–14 óráig.
II. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Gálné
Dr. Bíró Marianna. Cím: 3900 Szerencs, Rákóczi
út 86. (bejárat a Petőfi utca felől). Bejelentkezni
személyesen, vagy a 20/564-5064-es telefonszá-
mon lehetséges. Rendelési idő: hétfő: 9–15 óráig;
kedd: 12–18 óráig; szerda–péntek: 9–15 óráig.
III. számú fogorvosi körzet: Rendel: Dr. Brugo-
viczky Zsolt Béla. Cím: 3900 Szerencs, Sallai út 11.
Tel.: 30/330-1555. Rendelési idő: hétfő, szerda,
péntek: 8-14 óráig; kedd, csütörtök: 14-20 óráig.

közPonti orvoSi ügyelet
Szerencs, Rákóczi út 51. Tel.: 47/364-300. Diszpé-
cserszolgálat: 47/362-255.

ügyeleteS gyógySzertárak
Szeptember 1–7.: Tesco Gyógyszertár. Szeptem-
ber 8–14.: Centrum Gyógyszertár. Szeptember
15-21.: Oroszlán Gyógyszertár. Szeptember 22–
28.: Alba Gyógyszertár. 22 óra után a gyógy-
szertárak telefonos egyeztetést követően,
az ügyeletes orvos kérésére, rendkívüli
esetben biztosítják a gyógyszer kiadását.

gyógySzertárak nyitva tartáSa
Alba: Szerencs, Rákóczi út 102. Tel.: 47/361-530.
Nyitva: H–P: 8–17 óra, Szo.: 8–12 óra. Centrum:
Szerencs, Rákóczi út 75. Tel.: 47/362-054. Nyitva:
H–P: 7.30–19 óra, Szo.: 7.30–11.30 óra. Oroszlán:
Szerencs, Bekecsi út 8. Tel.: 47/361-433. Nyitva: H–
P: 8–19 óra. Szerencs: Tesco Áruház. Tel.: 47/560-
302. Nyitva: H–Szo.: 8–20 óra, V: 8–19 óra.

állatorvoS
Szerencs Városi Állategészségügyi Centrum Kkt. 
Szerencs, Jókai utca 16. Tel.: 47/363-330.

zemPléni múzeum
Szerencs, Rákóczi-vár. Tel./Fax: (47) 777-770. E-ma-
il: muzeum@szerencs.hu. A kiállítások általános
nyitva tartási rendje: hétfő: zárva; kedd–péntek:
8–16 óráig; szombat és vasárnap: 10–16 óráig.

cukormúzeum
Szerencs, Gyár u. 1. Tel.: 47/777-772. 
Nyitva tartás: Telefonos bejelentkezés alapján.

SzerencSi művelődéSi közPont
Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax:
47/362-290. Igazgató: 20/971-0861. E-mail: sze-
rencsiamk@szerencs.hu.

SzerencSi művelődéSi közPont,
könyvtár

Szerencs, Huszárvár u. 11. (Rákóczi-vár). Tel./Fax:
47/362-254. Igazgató: 20/971-0861. 

dél-zemPléni 
vidékFeJleSztéSi SzövetSég 
leader Helyi akciócSoPort

Iroda: 3900 Szerencs, Rákóczi út 89. 
Postacím: 3901 Szerencs, Pf.: 53. Tel.: (47) 565-
290. Fax: (47) 565-291. Mobil: (20) 573-8087.
Honlap: www.delzemplen.hu

a Szerencsi Hírek ügyeleti telefonszáma:

20/340-6089
A Szerencsi Hírek következő száma

2014. szeptember 19-én
jelenik meg.

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓKKÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK
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A fesztivál véget ért

A szervezők szerint min-
den eddigi rekordot meg-
döntött az idei csokoládé-
fesztivál. Több koncert és
árus, soha nem látott láto-
gatói létszám. Így utólag el-
gondolkodtam, bizonyára
hatalmas munkát igényel
egy ilyen program létreho-

zása. Az igazi meglepetés akkor ért, amikor
meghallottam: 535 fő vett részt a szervezés-
ben, a programok sikeres megvalósításában.
A város egy emberként dolgozott a sikerért.
A Szerencsi Művelődési Központ munkatár-
sai, a két önkormányzati cég dolgozói mellett
rengeteg önkéntes, diákmunkás, polgárőr tet-
te a dolgát éjt nappallá téve. Azt azonban ne
feledjük, akkor jó egy rendezvény, ha a ven-
dég mindebből szinte semmit sem lát. Akkor
érte el célját, ha a látogató csupán ámul a ha-
talmas tömeg láttán, netán azon tűnődik, ked-
vére való, vagy sem a színpadokon látható
program, ízlik-e a standoknál kapható édes-
ség.

Félre ne értse senki, nem önmagunkat kí-
vánjuk dicsérni, hiszen a Szerencsi Hírek nem
volt részese a szervezésnek, sőt még hivatalos
meghívót sem kaptunk a rendezvényre, de
mégis sajátunknak éreztük a fesztivált, hiszen
itt élünk, Szerencs a mi városunk! Ugyanígy
gondolta az a több száz ember is, akik napo-
kon át dolgozott a sikerért és remélem még
sokan, akik csak látogatóként vettek részt a
programokon!

Ugyanakkor egy ilyen esemény természetes
velejárója, hogy nem lehet mindenki elége-
dett. Feltételezhetően többen voltak, akiknek
az egész éjjen át tartó hangos zene zavarta ál-
mait, mások a lezárt utak, a közlekedési kor-
látok miatt bosszankodhattak, hiszen ezen az
augusztusi hétvégén alig maradt parkolóhely
a településen. Jogosan féltettük a várkert pá-
zsitját, a Rákóczi út virágágyásait, de vissza-
emlékezve az elmúlt esztendőkre – hála Is-
tennek – a fű eddig minden évben kinőtt, a vá-
rosi kertészet pedig jövő tavasszal újra egy-
nyári növényeket ültet a közterületekre.

Nem volt tehát minden tökéletes, de nekünk
szerencsieknek az építő kritika megfogalma-
zása mellett az is a feladatunk, hogy optimis-
tán, pozitív jövőképpel egyekezzünk segíteni
a város előrejutását. Nem szavakban kell lo-
kálpatriótának lenni, inkább úgy élni és dol-
gozni, hogy az a település, az itt élők javát szol-
gálja. Tanulni hibáinkból, mások megbotlásai -
ból, mint ahogy okulnak a megvalósítók is an-
nak érdekében, hogy jövőre újra legyen cso-
koládéfesztivál, a több tízezer látogatónak, de
első sorban nekünk, szerencsieknek.

Muhi Zoltán

Szerencs Város Önkormányzatának képviselő-testülete támogatta az elő-
terjesztést, melynek köszönhetően minden 2014. szeptember 1. napja előtt
állandó, szerencsi lakcímmel rendelkező tanuló 10 000 Ft értékű Erzsébet
utalványban részesül. 

Az Erzsébet utalvány felhasználható tanszer, ruhanemű, valamint élelmi-
szer vásárlására. 

A természetbeni támogatás iránti
igény a Szerencsi Polgármesteri Hi-
vatalban nyújtható be írásban, sze-
mélyesen vagy postai úton.

Az igénylőlap beszerezhető a Sze-
rencsi Polgármesteri Hivatal porta-
szolgálatánál, valamint az Igazgatá-
si és Hatósági Osztály Ügyfélszolgá-
latánál vagy letölthető a www.sze-
rencs.hu honlapról.

Az igénylőlap benyújtási határideje: 2014. szeptember 18.

Az igényléshez csatolni kell:
1. Középiskolai és felsőfokú tanulmányokat folytató tanuló(k), hallgató(k)

iskolalátogatási igazolását, illetve hallgatói jogviszony fennállásának igazo-
lását.

2. Az igénylő személyi igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány
másolatát, továbbá a tanuló, hallgató lakcímet igazoló hatósági igazolványá-
nak másolatát. (Másolásra lehetőség van a Polgármesteri Hivatalban.)

Szerencs Város Önkormányzata képviseletében
Koncz Ferenc 
polgármester

Tanévkezdési támogatás
szerencsieknek

Áder János köztársasági elnök 2014. október 12. napjára írta ki az önkor-
mányzati választás időpontját. 2014. augusztus 28. napján Szerencs Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a HVI vezetőjének javaslatára meg-
választotta a Helyi Választási Bizottság (továbbiakban: HVB) tagjait. A vá-
lasztott tagok 2014. augusztus 29. napján esküt tettek, és azt követően meg-
tartották alakuló ülésüket, ahol a bizottság elnökévé Plávenszky Józsefet,
míg elnök-helyettessé Dr. Molnár Évát választották. 

Ajánlás gyűjtésébe 3 polgármester-jelölt és 23 képviselő-jelölt kezdett.
Az ajánlóívek leadására, valamint a jelölt bejelentésére szeptember 8-án,
16 óráig van lehetőség. Az ajánlásokat a HVI ellenőrzi, míg a jelölteket a
HVB veszi nyilvántartásba. 

Ugyancsak 2014. október 12. napján kerül sor Szerencsen nemzetiségi
önkormányzati választásra, amelyen a roma és a német nemzetiségi jelöltek
mérettethetik meg magukat.

A HVI feladata a választás előkészítése, szervezése és lebonyolítása mel-
lett a választópolgárok tájékoztatása, így a helyi hivatalos lapban folyamatos
tájékoztatást kívánok nyújtani az aktuális választási eseményekről. 

Dr. Barva Attila

HVI vezető

Tájékoztató az elmúlt 
időszak választási eseményeiről
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– Olyan helyen vagyunk, mely megerő-
sít minket abban, hogy Szerencsnek és
ennek a régiónak van jövője, lesznek
munkahelyei – mondta el Koncz Ferenc
polgármester 2014. augusztus 23-án a
Szerencsi Bonbon Kft. új gyártócsarno-
kának avató ünnepségén. – Csodálatos a
városunk, de ez az esemény is mutatja,
nemcsak külsejében szép a település, de
van ereje is, amely belülről, a gazdaság-
ból, a termelésből származik. Ezen a
környéken szorgalmas emberek élnek,
Szerencsen pedig adott a szaktudás, ami
a város múltját és ebből származó elő-
nyét is adta – emelte ki a polgármester,
aki szerint ez az üzemavatás a szeren-
csiekről szól, arról a termékről, ami nem
csak nevet, ismertséget hozott a telepü-
lésnek, hanem hosszú évtizedeken ke-
resztül munkát biztosított az emberek-
nek. – Azt kívánom, hogy minden csoko-
ládéfesztiválon átadhassunk egy ehhez

hasonló létesítményt; újra induljon Sze-
rencsen az ami egyszer megállt és ami-
hez mi annyira kötődünk: a csokoládé-
gyár és a cukorgyár – tette hozzá Koncz
Ferenc, majd azt kérte a jelenlévő föld-
művelésügyi minisztertől, hogy ezt a jö-
vőben közösen tudják megvalósítani, hi-
szen a munkás kezek rendelkezésre áll-
nak Szerencsen, az elkötelezettség és az
erő is megvan az elképzelések megvaló-
sításához, de szükség van Magyarország
Kormányának támogatására is, amit az
elmúlt években már megtapasztalhattak
a szerencsiek.

– Nincs annál jobb érzés, mint amikor
a magyar vidék egy újabb feldolgozó
üzemmel, újabb munkahelyekkel gyara-
podik – fogalmazott beszédében dr. Fa-
zekas Sándor. A földművelésügyi mi-
niszter gratulált a tulajdonosoknak a be-
ruházás megvalósításához és azt kíván-
ta, hogy az új üzem is erősítse azt a fon-

tos hazai értéket,
amit szerencsi cso-
koládéként ismer
és kedvel a világ. –
Biztos vagyok ben-
ne, hogy hungari-
kum lesz ez a ter-
mék, melyben száz
év tradíciója, odafi-
gyelése ölt testet.
Akkor érték egy
hungarikum, ha
látjuk, hogy jó ke-
zekben van, már-
pedig ez itt igazán
elmondható – tette

hozzá a tárcavezető, kiemelve, hogy
napjainkban a magyar édesipar újjáépí-
tése zajlik, jó néhány régi márkával, ezek
közé tartozik a szerencsi csokoládé is.
Dr. Fazekas Sándor úgy vélte, azért is
fontos ez a beruházás, mert itt nem csu-
pán gyártásról van szó, hanem egy láto-
gatható üzemről, melynek köszönhető-
en újabb turisztikai érdekességgel is
gyarapodik Szerencs és ezzel Magyaror-
szág. – Koncz Ferenc polgármester utalt
arra, hogy volt egy nagy múltú üzem,
ami egy európai uniós cukoripari re-
formként emlegetett rombolás áldoza-
tául esett. Most, amikor a jogi akadályok
elhárultak, megnyílik előttünk a lehető-
ség arra, hogy újra cukorgyárak épülje-
nek Magyarországon. Szerencs abba a
körbe tartozik, ahol az elsők között meg
kell építeni a cukorgyárat, hogy munkát
adjon az embereknek, hogy a hazai pia-
cot el tudjuk látni magyar cukorral, ne
kelljen az importra szorulni. Ezt itt Sze-
rencsen meg tudjuk valósítani az elkö-
vetkező időszakban – jelentette ki dr. Fa-
zekas Sándor. 

– Napjainkban mintegy 150 terméket
készít a Szerencsi Bonbon Kft. A vállal-
kozás ma már 10-12 ezer tonnás, az egy-
kori Szerencsi Csokoládégyár kapacitá-
sának 50%-ával rendelkezik. Csendben,
saját erőből, gyakorlatilag felépítettük a
Szerencsi Csokoládégyárat – mondta el
az avatáson dr. Takács István. Az édes -
ipari vállalkozás ügyvezető igazgatója
bemutatta cégét a meghívottaknak, fel-
idézve azt a korszakot, amikor 1996-
ban, kezdetben mindössze 20 alkalma-

Jelentős beruházás valósult meg
a közelmúltban a településen. A
Szerencsi Bonbon Kft. negyedmil-
liárd forintból megépített új gyár-
tócsarnokát a VII. Országos Csoko-
ládé Fesztivál első napján, 2014.
augusztus 23-án adták át. A 142
millió forintos uniós támogatással
és mintegy 100 milliós saját forrás
felhasználásával megépített üzem -
egységet dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter és Koncz
Ferenc Szerencs polgármestere
avatták fel. Az ünnepi eseményen
a tárcavezető bejelentette: bizo-
nyos, hogy hungarikum lesz a jö-
vőben a szerencsi csokoládé.

Felépítettük a szere
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zottal megalapították a Szerencsi Bonbon Kft-t. Az egykori célok között
szerepelt, hogy továbbvigyék a nyolcvanéves szerencsi édességgyártás
történelmi jelentőségű hagyományait. Dr. Takács István a jelenről szólva
kiemelte, hogy ma már 100 főt foglalkoztatnak. 

Dr. Fazekas Sándor leplezte le az üzem avatását jelképező márvány-
táblát, melyen a kivitelezők neve található. Az esemény végén a történel-
mi egyházak képviseletében dr. Börzsönyi József református esperes,
Darvas László római katolikus plébános és Csejoszki Szabolcs görög ka-
tolikus parókus áldották és szentelték meg az új létesítményt.

1989 előtt a Szerencsi Csokoládégyárba évente átlagosan 700 csoport
látogatott el. Az új üzemegységgel a Szerencsi Bonbon Kft. felelevenítette
ezt a hagyományt, várják az ide érkező csoportokat. Azon túl, hogy a lá-
togatók betekintést nyerhetnek a csokoládé előállítás folyamatába, az
emeleti részen interaktív műhelyt alakítottak ki, ahol az érdeklődők nem
csak kóstolhatnak és nézelődhetnek, de ki is próbálhatják a kézi desz-
szertek készítését.

Az 1200 négyzetméter alapterületű, kétszintes épületnek köszönhe-
tően 20%-kal nőtt a Szerencsi Bonbon Kft. gyártókapacitása. A helyi vál-
lalkozás jelenleg 100 főt foglalkoztat, a beruházás eredményeként továb-
bi 20-30 fővel emelkedik a munkahelyek száma Szerencsen.

M. Z.

Felépítettük a szere ncsi csokoládégyárat
Negyedmilliárdos

beruházás
Dr. Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft.

ügyvezető igazgatója a Szerencsi Hírek kérdésére
elmondta, hogy a cég telephelyének bővítését és
korszerűsítését tartalmazó projekt teljes költség-
vetése több mint 236 millió forint, ebből az Euró-
pai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támoga-
tás összege csaknem 142 millió forint volt. A meg-
valósított beruházás több mint 94 millió forint sa-
ját forrás bevonását igényelte.

A beruházás keretében a Szerencs, Gyár úton ta-
lálható telephelyen egy korszerű, minden élelmi-
szerhigiéniai előírásnak megfelelő, szociális blok-
kal és irodai résszel is rendelkező gyártócsarnok
épült, amit a gyártási folyamat korszerűsítéséhez
szükséges berendezésekkel is felszereltek. Az esz-
közbeszerzések eredményeként lehetőség nyílik
új termékek bevezetésére, a gyártási kapacitás nö-
velésére.

A kivitelezési munkálatok 2013 augusztusában
kezdődtek és 2014. áprilisban fejeződtek be.

Az új gyártócsarnok kialakítása lehetővé teszi a
gyártás folyamatainak közvetlen bemutatását is,
ezzel elősegítve a csokoládékészítés hagyomá -
nyai nak ápolását.

A bizottság 
hamarosan összeül

A Szerencsi Bonbon Kft. üzemcsarnokának
avatása után dr. Fazekas Sándor földművelés-
ügyi minisztert, a Hungarikum  Bizottság vár-
ható döntéséről kérdeztük.

– A hungarikum bizottság elnökeként támoga-
tom, hogy ezt a kiemelt minősítést megkapja a
szerencsi csokoládé. Száz éves, ma is élő tradíció-
ról van szó, hiszen kézműves, minőségi csokoládét
készítenek az önök városában. A szerencsi csoko-
ládé a magyar életforma részévé vált, egy olyan ré-
gi márkáról van szó, amely beépült a köztudatba.
A bizottság hamarosan összeül és bízom benne,
hogy a támogatás meg lesz – erősítette meg a mi-
niszter.

A tárcavezető továbbá úgy vélte, a Szerencsi
Bonbon Kft. beruházása a szerencsi csokoládé
helyzetét erősíti. – Most egy üzemcsarnok-bővítés
részesei vagyunk, ami mutatja, hogy a termék iránt
van érdeklődés, hogy a szerencsi csokoládét ked-
velik és még többre van belőle szükség. Ez min-
denképpen örvendetes – tette hozzá a miniszter.



Szerencs nyugati kapujából indul-
tak a felvonulók 2014. augusztus
23-án reggel. A dr. Fazekas Sándor

földművelésügyi miniszter, Koncz Fe-
renc polgármester, a meghívott vendé-
gek, a szerencsi cserkészcsapatok, ma-
zsorettek, hagyományőrző csoportok,

zenekarok által alkotott menet a VII. Or-
szágos Csokoládé Fesztivál nyitányaként
hívogatta a szerencsieket a város és a
térség legnagyobb gasztronómiai és kul-
turális eseményére. 

A Rákóczi úton lévő nagyszínpadon
megrendezett ünnepélyes megnyitón

Szerencs Város Önkormányzata nevé-
ben Koncz Ferenc üdvözölte a résztve-
vőket. A település polgármestere köszö-
netet mondott mindazoknak, akik meg-
tisztelték jelenlétükkel a rendezvényt és
azt kérte a távolról érkezőktől, hogy vi-
gyék a város jó hírét szerte az ország-
ban.

– Szerencs a csokoládé fővárosa – fo-
galmazott beszédében dr. Fazekas Sán-
dor, aki szerint ez a fesztivál a legjobb
helyen van, hiszen a település – sok ér-
téke mellett – híres a nagy hagyomá-
nyokkal rendelkező édességgyártásról
is. – Szép, fejedelmi város, gyönyörű vi-
rágos parkokkal. Gratulálok mindahhoz
a településfejlesztő munkához, amit
kedves barátom, Koncz Ferenc polgár-
mester végzett itt az elmúlt években a
szerencsiek támogatásával – emelte ki a
földművelésügyi miniszter, aki szerint
több szempontból is fontos alkalom ez a
mai: a Hungarikum Bizottság elnöke-
ként kijelenthetem, hogy a szerencsi
csokoládé, hungarikum lesz! Ez egy kie-
melkedő érték, melyre minden magyar-
nak büszkének kell lennie. Kiemelt fej-
lesztést is avatunk ezen a napon. A Sze-
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Az Európai Unió részéről elhárult a jogi akadálya annak, hogy Magyarországon újra cukorgyárak épüljenek. 
– Bízom benne, hogy együtt munkálkodva elérjük azt a célt, hogy újra legyen Szerencsen cukorgyár – fogalmazott
beszédében dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter, a VII. Országos Csokoládé Fesztivál és Kamarai Gaz-
danapok megnyitóján.

Szerencs a csok



rencsi Bonbon Kft. negyedmilliárdos be-
ruházásából egy gyártócsarnok  létesült,
ami munkahelyeket, világszínvonalú
termékeket jelent és biztosítja azt, hogy
a szerencsi csokoládé a jövőben is eljus-
son minél  több magyar emberhez és a
határon túlra is. Akkor lehet erős egy vá-
ros, akkor van jövője egy hungarikum-
nak, ha azt folyamatosan gondozzák –
tette hozzá dr. Fazekas Sándor, majd be-
jelentette, hogy az Európai Unió részéről
elhárult a jogi akadálya annak, hogy Ma-
gyarországon újra cukorgyárak épülje-
nek. – Bízom benne, hogy együtt mun-
kálkodva elérjük azt a célt, hogy újra le-
gyen Szerencsen cukorgyár. Ehhez meg
van a kormányzati szándék és én is tá-
mogatom az ügyet, melyben együttmű-
ködünk Koncz Ferenc polgármester úr-
ral – fogalmazott a földművelésügyi mi-
niszter.

– Koncz Ferenc egykori ötletét tettek
követték – utalt a csokoládéfesztivál in-
dulásának időszakára dr. Mengyi Roland
– és ma már ott tartunk, hogy Szerencs
a csokoládé fővárosa lett Magyarorszá-
gon. Felkerült hazánk gasztokulturális, 
-gazdasági térképére és napjainkban
mindenki tudja, hogy Szerencs fejlődés-
re van ítélve. Ez a település nem csak az
itt élőknek fontos, mert tudjuk, hogy ha-
talmas értékeket jelent és ad az egész
országnak – mondta az országgyűlési
képviselő, majd gratulált Koncz Ferenc
polgármesternek és azt kívánta, még
legalább 15-20 évig Szerencs polgár-
mestereként szolgálhassa a hazáját, Sze-
rencset és az itt élő embereket. 

Stumpf Andrásné, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Területi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke köszönetet
mondott Szerencs Város Önkormányza-
tának, hogy a VII. Regionális Német
Nemzetiségi Fesztivált az Országos Cso-
koládé Fesztivál kísérő rendezvénye-
ként tarthatják meg Szerencsen.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei alelnöke
nyitotta meg az idén első alkalommal
megrendezett Kamarai Gazdanapokat.
Szaniszló János többek között elmondta,
hogy a kamara első sorban a termelők
érdekképviseletét tűzte zászlajára,
melyre jó alkalom, hogy az ilyen és eh-
hez hasonló rendezvényeken találkozza-
nak gazdatársaikkal, kereskedőkkel, a
fogyasztókkal. M. Z.
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Vásári különdíjak
A VII. Országos Csokoládé Fesztivál és Kamarai Gazdanapok vásári nagy-

díját a Szerencsi Bonbon Kft. kapta. Az elismerést dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter adta át dr. Takács Istvánnak, a cég ügyvezetőjének.

Szerencs város díját a Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. képviseletében Osvay György
elnök vezérigazgató vette át Koncz Ferenc polgármestertől. A Borsod-Abaúj-Zemp-
lén Megyei Közgyűlés elismerését a Megyaszó-Mag Kft. kapta, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei különdíját a Tokaj Kereskedőház
Zrt-nek ítélték oda. A Vállalkozók Országos Szövetsége a Bestillo Pálinkaházat ju-
talmazta, a Novico Kft. pedig az Agroker Holding Zrt. képviselőjének gratulált.

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei elnöksége
a 2014-es év ifjú gazdálkodójának díját megosztva Bucskó Istvánnak és a sze-
rencsi ifj. Sohajda Tibornak ítélte oda.

oládé fővárosa
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Az egészségügyi alapellátás támo-
gatása volt az első napirend té-
mája a képviselő-testület augusz-

tus 28-ai ülésén. Dr. Sütő Szilveszter vá-
rosi főorvos a helyi házi- és gyermekor-
vosok nevében arra hívta fel a figyelmet,
hogy az alapellátási praxisok forráshi-
ánnyal küzdenek napjainkban, nehézsé-
get jelent számukra a szükséges eszkö-
zök beszerzése. A városi főorvos tehát
arra kérte az önkormányzatot, hogy
egyenként 100 ezer forintos összeggel
támogassák a szerencsi alapellátásban
tevékenykedő doktorokat. Koncz Ferenc
polgármester pontosította: arról van
szó, hogy az egyes praxisok működését,
számla ellenében támogatná az önkor-
mányzat. Dr. Bobkó Géza tájékoztatta a
testületet: mivel érintett a témában,
nem kíván szavazni a napirendről, to-
vábbá hozzátette, hogy az alapellátás az
egész országban alulfinanszírozott, Sze-
rencsen és környékén kevés a háziorvos,
akiknek sokat jelenthet az önkormány-
zat segítsége. A képviselők végül egyet -
értettek azzal, hogy Szerencs Város Ön-
kormányzata egyenként 100 ezer forint-
tal támogatja a Szerencsen alapellátást
nyújtó egészségügyi szolgáltatókat, az-
zal a megjegyzéssel, hogy az összeg ki-
zárólag eszközfejlesztésre fordítható.

Döntés született arról, hogy az idei
közmeghallgatást a helyhatósági válasz-
tások miatt a megszokottnál korábban,
2014. október 1-jén 17 órától tartják
meg a képviselők. Elfogadta a grémium
továbbá a Szerencsi Városüzemeltető
Nonprofit Kft. módosított üzleti tervét. A
városi cég sikerrel szerepelt a Mezőgaz-
dasági és Vidékfejlesztési Hivatal két pá-
lyázatán. A Simai Ifjúsági Tábor részleges
felújítására 32,7 millió forintot, egy Volk-
swagen Transporter vásárlására pedig
10 millió forintot nyertek. A szükséges
önrészek biztosítása miatt vált szüksé-
gessé az önkormányzat határozata.

A napirend tárgyalásánál Kiss Attila
alpolgármester a beruházás befejezésé-
nek időpontjáról érdeklődött és meg-
kérdezte: milyen feladatot lát el a jövő-
ben az új gépkocsi? Takács M. István el-

mondta, hogy a simai tábor részleges
felújításának befejezési határideje 2014.
december 31-e, de az időjárás miatt mó-
dosulhat a dátum. A Szerencsi Városüze-
meltető Nonprofit Kft. ügyvezetője
hangsúlyozta: a simai tábor jogán nyer-
ték el mindkét pályázatot, tehát a Volk-
swagen első sorban a táborozók étkez-
tetését, szállítását és a városi konyha
mindennapi munkáját fogja segíteni.
Koncz Ferenc emlékeztetett arra, milyen
jó döntés volt Szerencsre hozni a Leader
központot, majd kiemelte: gondoskodni
fogunk arról, hogy a Simai Ifjúsági Tábor
a legszebb ilyen jellegű létesítmény le-
gyen a megyében!

A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet alapító okiratát is
módosította az önkormányzat. Mint köz-
tudott, a fecskési idősek klubja egy helyi

vállalkozás telephelyén működik évek
óta. Mivel ez a megoldás nem volt megfe-
lelő sem a cég, sem pedig a helyhatóság
számára, a Belovecz és Társa Kft. felaján-
lotta, hogy vásárol egy másik ingatlant a
városrészben, és az önkormányzat hasz-
nálati jogát átjegyezteti erre az épületre.
Dr. Bobkó Géza tolmácsolta a pénzügyi
bizottság támogatását, megjegyezve,
hogy a fecskési idősek klubja a korábbi-
nál kulturáltabb helyre kerül. Kiss Attila
is jelentős előrelépésnek nevezte az in-
tézmény áthelyezését, s hozzátette: Sze-
rencs Város Önkormányzata megbízásá-
ból a Borsodvíz Zrt. már elvégezte az új
ingatlanon a házi szennyvízátemelő cse-
réjét, mely része annak a beruházásnak
amit idén megvalósítanak Szerencsen.
Koncz Ferenc hozzátette, hogy a jelenlegi 

(Folytatás a 9. oldalon)

Városházi napló

Az esztendő nyolcadik munka-
terv szerinti ülését tartotta au-
gusztus 28-án Szerencs Város Ön-
kormányzata. A tanácskozáson
többek között támogatásokról, pá-
lyázatok benyújtásáról döntöttek a
jelenlévő képviselők.

Ősszel is lesz lomtalanítás
A 2014. augusztus 28-ai ülésen beszámolót hallgattak meg a képviselők a

Zempléni ZHK Hulladékkezelési Közszolgáltató Nonprofit Kft. működéséről.
Kiss Attila alpolgármester szóbeli kiegészítésében elmondta, hogy idén má-
sodszor is tartanak Szerencsen a lakosság számára ingyenes lomtalanítást.
A végleges időpontról időben tájékoztatják majd a helyben élőket.

– Ezúton is kérjük a szerencsieket, hogy minél nagyobb
számban vegyenek részt az akcióban, próbáljuk megtisztítani
a város ingatlanjait a felhalmozott hulladéktól és lomtól – hívta
fel a figyelmet az alpolgármester. – A másik ehhez kapcsolódó
hír, hogy 2014. szeptember 1-jétől kibővített nyitva tartással
üzemel az Eperjes utcai hulladékudvar, amelynek szolgáltatá-
sait a szerencsiek ugyancsak ingyenesen vehetik igénybe – kö-
zölte Kiss Attila, s hozzátette, hogy a hulladékudvar újranyitása
óta a létesítményt a korábbi ár harmadáért üzemelteti az ön-
kormányzat, amelyre egyre nagyobb az igény a településen.

Mint megtudtuk, sokan jelezték, hogy rövid a nyitvatartási idő, ezért döntött
úgy az önkormányzat, hogy az eddigi csütörtöki, pénteki és szombati időszakot
2014. szeptember 1-jétől kibővítik a szerdai napokra is.

Az önkormányzat ülésén arról is beszámolt az alpolgármester, hogy jogos kri-
tika merült fel a lakosság részéről a szelektív hulladékgyűjtő szigetek miatt. Mind-
ezt figyelembe véve, az elmúlt évtől már hetente két alkalommal üríti ezeket az
edényeket a szolgáltató. Amennyiben szükség lesz rá tovább sűrítik a szelektív
hulladék elszállítását, de megoldást jelenthet a problémára, hogy az Abaúj-Zemp-
léni Szilárd Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – melynek Szerencs
is tagja – egy KEOP beruházás keretében 2015 tavaszáig a meglévő hat mellett,
újabb tíz szelektív hulladék-gyűjtő szigetet létesít és üzemeltet majd Szerencsen.



(Folytatás a 8. oldalról)

ingatlancsere nem igényel anyagi ráfor-
dítást az önkormányzattól. Az említett
cég vásárolta és újítja fel az épületet.

Kiss Attila alpolgármester számolt be a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Térségi
Ivóvíz-kezelési Önkormányzati Társulás
tevékenységéről. Mint ismert, az „Észak-
Magyarországi Régió településein élő la-
kosság egészséges ivóvízzel való ellátásá-
nak biztosítása” című projekt részeként
a társulás képviseletében Koncz Ferenc
elnök és a nyertes ajánlattevők képviselői
2014. június 27-én aláírták a vállalkozói
szerződéseket. Elhangzott továbbá, hogy
a nagyszabású projekt keretében közel
104 km ivóvízvezeték épül, megtörténik
a települési hálózatok teljes szakaszának
tisztítása. Hét új ivóvízkút létesül, 15 víz-
mű telep, ivóvíztisztítás-technológiai fej-
lesztések valósulnak meg, továbbá 16 km
elöregedett, korszerűtlen vízhálózat re-
konstrukciója is megtörténik. Az előírá-
soknak megfelelő szintre csökken az
érintett településeken az ivóvíz arzén,
ammónium, mangán, vas és bór tartalma,
így közel 91 ezer embernek lesz biztosí-
tott Borsod-Abaúj-Zemplén megye 77 te-
lepülésén az egészséges ivóvíz.

Egyhangú szavazással döntöttek a kép-
viselők arról, hogy 200 ezer forinttal tá-

mogatja az önkormányzat a Magyar Vö-
röskereszt Szerencsi Területi Szervezetét.

A képviselő-testület szavazott arról is,
hogy a Szerencsi Városüzemeltető Non-
profit Kft. fenntartásában lévő, a Sze-
rencs, Kossuth út 4. szám alatti Civilek
Házában a rezsiköltséget is tartalmazó
havi bruttó 10 ezer forintért helyiséget
biztosítanak a Szerencsi Polgárőr Egye-
sületnek, valamint a Szerencsi Horgász
Egyesületnek. A kedvezményes bérleti
díjat a szervezetek közérdekű feladatel-
látása indokolta.

Határozat született arról, hogy Szerencs
Város Önkormányzata két pályázatot nyújt
be Környezet és Energia Operatív Prog-
ramra. Az egyik projekt a Szerencsi Idősek
Otthona „A” épületében a nyílászárók cse-
réjét, fűtési rendszer korszerűsítést, nap-
kollektorok felszerelését tenné lehetővé, a
másik pályázat sikere esetén a Városi Tan -
uszoda napelemes rendszerét építenék ki.

Szerencs Város Önkormányzatának
2014. augusztus 28-ai ülésén képviselői
felajánlásokról is döntött a grémium.

Dr. Bobkó Géza képviselői tiszteletdí-
jából egy-egy havi összeget a szerencsi
bölcsődének, valamint óvodai célra,
ugyancsak egy havi tiszteletdíját a Sze-
rencsi Művelődési Központ javára, új
könyvek beszerzésére ajánlotta fel. 

Dr. Korondi Klára júniusi képviselői
alapjának őt illető részét a Rákóczi Zsig-
mond Emlékéért Alapítványnak, a júliu-
si összeget a Szerencsi Rászorultakért
Alapítványnak, az augusztusit pedig a
Scholtz Jenő Alapítványnak, zenetábor
szervezésére ajánlotta fel. Visi Ferenc
képviselői alapja egy havi részét szintén
a Scholtz Jenő Alapítványnak, a többit
Szerencs Város Önkormányzata javára,
a szerencsi Lajos közben járda és parko-
ló kiépítésére ajánlotta fel. Dr. Takács
István egy havi tiszteletdíját a Scholtz Je-
nő Alapítványnak, zenetábor megrende-
zésére; dr. Egeli Zsolt alpolgármester jú-
lius és augusztus havi költségtérítését a
Szerencsi Rászorultakért Alapítványnak,
a szeptemberi összeget ő is a Scholtz Je-
nő Alapítványnak ajánlotta fel. 

Kiss Attila alpolgármester szeptember
havi tiszteletdíját, összesen 190 500 fo-
rintot ajánlott fel jótékony célra: 90 500
forintot a Scholtz Jenő Alapítványnak
zenetábor szervezésére, 100 ezer forin-
tot pedig a Szerencs VSE szakosztályai
részére kíván átutaltatni. Koncz Ferenc
bejelentette, hogy a képviselői tisztelet-
díjnak megfelelő összeggel saját polgár-
mesteri fizetéséből ő is támogatja a
Scholtz Jenő Alapítvány zenetáborát.

M. Z.
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Iskolakezdési támogatás minden
szerencsi tanulónak

Tízezer forintos
iskolakezdési tá-
mogatásban része-
sülnek a szerencsi
lakhellyel rendel-
kező diákok. Mind-
erről 2014. augusz-
tus 28-ai ülésén
döntött Szerencs

Város Önkormányzata. Koncz Ferenc
polgármester örömmel tájékoztatta
a Szerencsi Híreket, hogy a kommu-
nális adó nullára csökkentése után
újabb kedvezményt tudnak nyújtani
azoknak a szerencsi családoknak,
akiknek gyermekei általános-, közép,
vagy felsőoktatási intézményben
folytatják tanulmányaikat.

Szerencs Város Önkormányzatának
2014. augusztus 28-án megtartott ülésén
Koncz Ferenc polgármester javaslatára
tárgyalta a testület azt a rendeletmódosí-
tást, mely szerint idén szeptemberben

természetbeni juttatásként tízezer forin-
tos iskolakezdési támogatásban részesül-
jenek a szerencsi gyermekek. 

A napirend tárgyalása után a Szeren-
csi Hírek kérdésére Koncz Ferenc meg-
jegyezte: makacs és elszánt gazdálkodás
jellemezte az önkormányzatunkat az el-
múlt időszakban, idén jutottunk el odá-
ig, hogy már tudtuk csökkenteni a sze-
rencsiek terheit, itt a kommunális adó
eltörlésére gondolok. 

Az oktatás átalakulásával – amely a
városunkat is erőteljesen érintette –
13,5 millió forint fel nem használt pénz
maradt a költségvetésben. A Rákóczi
Zsigmond Általános Iskola működteté-
sére szánt pénzből – mivel a református
egyház ezt is átvállalja szeptembertől –
származik ez a pénzmaradvány. Úgy
döntöttünk, hogy ezt az összeget azok-
nak adjuk, akiknek egyébként is szán-
tuk, ők pedig a szerencsi gyermekek,
akik nélkül nincs jövő – fogalmazott
Koncz Ferenc, aki szerint körültekintő

számítások előzték meg a döntést, mely
szerint minden szerencsi állandó lak-
hellyel rendelkező tanulót egyaránt tíze-
zer forintos iskolakezdési támogatásban
részesít az önkormányzat. 

Az általános-, közép-, vagy felsőfokú
oktatási intézményekbe járó diákoknak,
illetve szüleiknek 2014. szeptember 18-
áig kell benyújtani támogatási kérelmü-
ket a Szerencsi Polgármesteri Hivatalba.
A kérelemhez – amely hamarosan átve-
hető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
ügyfélszolgálatán – csatolni kell egy is-
kolalátogatási igazolást.

Koncz Ferenc polgármester elmondta
továbbá, hogy nem szociális támogatás-
ról van szó, alanyi jogon jár az Erzsébet
utalvány, amely kizárólag tanszer, ruhá-
zat, vagy élelmiszer vásárlására használ-
ható fel. 

A Szerencsi Hírek információi szerint
az iskolakezdési támogatás közel 1500
tanulót érint Szerencsen.

M. Z.
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Megkezdődött a 2014/2015-ös
tanév a Bolyai János Katolikus Ál-
talános Iskolában, melynek ünne-
pélyes megnyitására szeptember
1-jén reggel került sor a Munkás
Szent József templomban. A szent-
misével egybekötött ceremónia
végén közel negyven pedagógus,
tíz alsó és nyolc felső tagozatos
osztály, összesen 461 diák indult
neki a tanulmányi időszaknak.

Miután Darvas László római ka-
tolikus plébános üdvözölte az
egybegyűlteket, átadta a celeb-

rálást Dobák Gábor káplánnak. A közös
énekek és imádságok után Kocsisné Sza-
bó Beáta, a tanintézmény igazgatója kö-
szöntötte a megjelenteket, kiemelve,
hogy a közel 124 millió forintos iskola-
felújítási energetikai pályázat kivitelezé-
si munkálatai technikai okok miatt még
nem kezdődtek meg, de megerősítette,

hogy mindenképpen megvalósul a pro-
jekt. Az iskola vezetője megjegyezte,
hogy a pedagógusok számára már két
héttel ezelőtt elkezdődött a munka, hi-
szen értekezleteket tartottak, pótvizs-
gáztattak és részt vettek az Egri Főegy-

házmegye által szervezett tanévnyitón
az egri Bazilikában, ahol érdekes, hasz-
nos előadásokat hallottak, valamint lel-
kileg is feltöltődtek. Az igazgató végeze-
tül elmondta, hogy a tárgyi és személyi
feltételek egyaránt adottak az eredmé-
nyes tanításhoz és tanuláshoz.

Ezután az újonnan érkezett kollégák
köszöntése következett. Az igazgató be-
mutatta Szabóné Drozda Orsolya ma-
gyar szakos-, gyógypedagógus és logo-
pédust, Szabó-Kovács Renáta és Molnár
Ágnes tanítónőket, valamint Czimbal-
mos Valéria énekszakos tanárt, akiknek
a diákok egy-egy szál virággal kedves-
kedtek. Egy év kihagyás után visszatért
az intézménybe Uray Attila testnevelő.

Az esemény az első osztályosok fel-
avatásával zárult, melynek során az is-
kolanyakkendőkkel bolyais diákká fo-
gadták a legkisebbeket.

R.P.

Szentmise a bolyais diákoknak

Hatvan gyermek vett részt augusztus 29-én a Rákóczi Zsig-
mond Általános Iskolában szervezett gólyatáborban. 
A hagyományos programon a kicsik ízelítőt kaptak abból, ho-
gyan is zajlanak a mindennapok a szerencsi intézményben.

A majdani diákokat, a szülőket és a nagyszülőket Ráczné
Váradi Éva igazgató köszöntötte az iskola aulájában. Az in-
tézményvezető elmondta, hogy nem lát új arcokat, hiszen
minden gyermekkel találkozott már a szerencsi és környék-
beli óvodákban, majd a szülőkhöz szólva közölte, hogy há-
rom, átlagosan húsz főből álló elsős osztály indul a
2014/2015-ös tanév elején.

Ráczné Váradi Éva bemutatta az osztályfőnököket, így
Bodnárné Pahota Zitát, Nagyné Almási Évát és Rácz Rékát,
akik négy éven keresztül terelgetik majd a most iskolát kez-
dő kicsiket. A megnyitó után a leendő kisdiákok belekóstolhattak a képzőművészetbe, a kéttannyelvű oktatásba, részt vehettek
testnevelés órán és drámajátékban is. Míg a pedagógusok változatos programokkal foglalkoztatták a gyermekeket, addig a
szülők fórumon vettek részt, ahol az ilyenkor felmerülő kérdéseket válaszolták meg a tanítók. R.P.

A Rákóczival ismerkedtek a leendő elsősök
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A szerencsi Rákóczi Zsigmond
Református Általános Iskolában
461 diák kezdte meg a a 2014-
2015-ös oktatási esztendőt. A re-
formátus templomban megtartott
istentisztelet után Ráczné Váradi
Éva igazgató nyitotta meg a tan-
évet.

Aszerencsi református templom-
ban az igehirdetés után a Rákóczi 
Zsigmond Református Általános

Iskola diákjait, a szülőket és pedagóguso-
kat Szűcs Endre püspökhelyettes, a Ti-
száninneni Református Egyházkerület
lelkészi főjegyzője köszöntötte, hangsú-
lyozva: azt az Istent hirdetjük, akihez sze-
retnénk, ha közel kerülnétek! Biztos va-
gyok abban, hogy az elkövetkező időkben
számtalanszor lesz alkalmatok megta-
pasztalni: kiváltság az, hogy a 2014-
2015-ös tanévtől egyházi iskola lett ez az
intézmény – fogalmazott a lelkész, aki
szerint az egyházi iskola azt a fajta tudást
is kínálja, ami a minket szerető Isten
megismerését jelenti. – Az ember több,
mint aminek mi egymást látjuk. Isten
minket többnek lát, Ő magát látja, keresi
bennünk, hogy mi pedig benne találjuk
meg önmagunkat – mondta Szűcs Endre.

A református iskola 2014-2015-ös tan-
évét Ráczné Váradi Éva nyitotta meg. Az
igazgató többek között elmondta, hogy az
intézmény a 26 éves fennállása alatt szá-
mos változást élt meg, de mindig megpró-
báltak megfelelni az adott kor kihívásai-
nak. – Eredményeinket tekintve azt ta-
pasztalhatjuk, hogy valamennyi megúju-
lás sikeres volt. Számos új feladat vár ránk
ebben a tanévben is, de ismerve diákjaink
kitartását, szorgalmát, a kollégáim hozzá-
állását és kreativitását, bátran, bizalom-
mal kezdjük meg a szeptemberi becsen-
getés után a munkát – fogalmazott Ráczné
Váradi Éva, kiemelve, hogy a fenntartóvál-
tás ellenére egyetlen diák sem szüntette
meg az intézménnyel a tanulói jogviszo-
nyát, sőt a korábbi 430-ról 461 főre emel-
kedett az iskola tanulói létszáma. Az igaz-
gató arra kérte a diákokat, hogy a most ér-
kezett elsősöket fogadják szeretettel, se-
gítsenek nekik a beilleszkedésben, mutas-
sanak példát abban, hogyan válhatnak ők
is a közösség értékes tagjaivá.

Dr. Börzsönyi József református espe-
res történelmi pillanatnak nevezte, hogy
újra református iskola kezdi meg műkö-
dését Szerencsen. – Azzal a reménység-
gel tekintünk előre, hogy az úton, me-
lyen most elindulunk Isten áldása vár

reánk. Azzal a reménységgel kezdjük
munkánkat, hogy ennek az áldásnak él-
vezői, elfogadói lehetünk – hangsúlyozta
dr. Börzsönyi József.

Nyiri Tibor tankerületi igazgató sze-
rint valóban történelmi a pillanat. – Az
egyházi fenntartásba vétel sok munkával
járt az elmúlt időszakban, de örömmel
vállaltuk ezt a feladatot. Tudom, hogy ez
a tantestület – akivel együtt dolgoztunk
az elmúlt másfél évben – képes lesz arra,
hogy keresztény szellemben nevelje a jö-
vő nemzedékét Szerencsnek és az or-
szágnak – hangsúlyozta Nyiri Tibor.

– Egymás terhét hordozni, másoknak
segíteni, de a legfontosabb, hogy mind-
ezt Isten dicsőségére tegyük és minden
dolgunk szeretetben menjen végbe – ez-
zel a mondattal jellemezte a Szerencsi
Református Nőszövetség tevékenységét
dr. Korondi Klára, aki bemutatta zászló-

jukat, mely – mint elhangzott – régen
csatába hívott, de ma már az életet je-
lenti, a munkára indít és buzdít a bűn el-
leni harcra. A lobogóra a tanintézet is
felkötötte szalagját.

– Minden ami történik egy  ilyen refor-
mátus iskolában azért van, hogy Isten
tettei láthatóvá váljanak a felnövekvő
nemzedéken – köszöntötte a diákokat és
pedagógusokat Ábrám Tibor, a Tiszánin-
neni Református Egyházkerület főgond-
noka, aki megköszönte a szülők bizal-
mát, és arra bátorította őket, hogy le-
gyen még szorosabb kapcsolatuk az is-
kolával, hiszen a gyermekeket csak
együttműködve lehet nevelni.

A Rákóczi Zsigmond Református Két
Tanítási Nyelvű Általános Iskolában
2014. szeptember  1-jén 19 tanulócso-
portban, 39 pedagógussal kezdődött
meg az oktatás. M. Z.

Tanévnyitó a református iskolában

Kétnapos zenetáborba
kaptak meghívást 2014.
augusztus 27-28-án a Rá-
kóczi Zsigmond Általános
Iskola hangszeres képzés-
ben részesülő diákjai. Ösz-
szesen 65 növendék vett
részt a programban. Volt
közös muzsikálás, de e
mellett kézműves foglal-
kozások, sorversenyek szí-
nesítették az eseményt. Az
étkeztetést a Szerencsi Vá-
rosüzemeltető Nonprofit Kft. biztosította, a megvalósításhoz anyagilag hozzájárult
Koncz Ferenc polgármester, dr. Egeli Zsolt és Kiss Attila alpolgármesterek, vala-
mint dr. Korondi Klára, dr. Takács István és Visi Ferenc képviselők.

Napközis táborban a zenészpalánták
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A szerencsi gyökerekkel rendelkező Hooligans a tavalyi
Országos Csokoládé Fesztiválon Koncz Ferenc polgármes-
tertől vette át a Szerencs Város Zenekara kitüntető címet
és az erre az alkalomra készített csokoládé címert. Immár
hagyományosan az idei fesztivált is a „huligánok” zárták,
s hogy mit jelent nekik a tavaly átvett elismerés, erről Kiss
Endit kérdeztük.

– Természetesen nagyon sokat! Tizennyolc éves idén a 
Hooligans zenekar és évente átlagosan két alkalommal adunk
koncertet Szerencsen. Ez a két fellépés szerintem elegendő, de
szívünk szerint akár mindennap jönnénk Szerencsre. Annak
ellenére, hogy már 22 éve nem élünk itthon, mi mindig sze-
rencsinek fogjuk vallani magunkat! 

– Milyen volt az idei nyár, mi történik napjainkban a Hooligans körül?
– Hála istennek csak jót tudok mondani. Készül egy lemezünk, amely október 1-jén jelenik meg. Ez egy duett album lesz,

Hooligans dalokat játszunk el közösen olyan előadókkal, mint például Pataki Attila, Nagy Feró, Király Viktor, hogy csak néhány
nevet említsek. A turnénk fantasztikus, a mai napig 70 fellépésünk volt 2014-ben és ezek mindegyike minimum kétórás élő
koncert, akárcsak itt Szerencsen, az Országos Csokoládé Fesztiválon.

Hazaérkezett a város zenekara

Négy színpad, több mint száz
produkció

Nem csak a látogatók száma, ha-
nem a kulturális programok soka-
sága is megdöntött minden eddigi
rekordot a VII. Országos Csokolá-
dé Fesztiválon. A három nap alatt
összesen 124 produkció, négy
színpadon tehetséges helyi elő-
adók, neves művészek szórakoz-
tatták a közönséget.

Három színpadon kezdődtek meg
a programok 2014. augusztus 22-
én délután, a csokoládéfesztivál

koncertnapján. A várkertben elsőként a
NextPunch, míg a várudvaron a Zord ze-
nekar csapott a húrok közé. A polgármes-

teri hivatal mellett felépí-
tett nagyszínpadon az Ak-
kezdet Phiai nevű formá-
ció nyitotta a koncertek so-
rát. Csak ezen az estén már
17 fellépőt láthatott a kö-
zönség, nem kisebb elő-
adókkal, mint a Supernem,
a Belmondo, a Republic,
vagy éppen az Irigy Hó-
naljmirigy.

Az igazi fesztivál szom-
baton kezdődött Szeren-
csen. Ekkor már a szőkő-
kútakból is a csokit maj-
szolhatták a látogatók.
Számos helyi előadó, az ország távolabbi
vidékeiről ideutazó hagyományőrző
csoportok, az erdélyi testvérvárosunk-
ból, Nyárádszeredáról érkezett Bekecs
néptáncegyüttes mellett több országo-
san ismert művész, zenekar lépett a vi-
lágot jelentő deszkákra. Ekkor már négy
színpad biztosította a hangulatot a cso-
koládéfesztivál területén. A szervezők
külön gondoskodtak a gyermekek szó-
rakoztatásáról, többek között Levente
Péter, Jászay Mari-díjas művész is elfo-
gadta a város meghívását.

A vasárnap borongósan indult Szeren-
csen, ennek ellenére azonban egyre
több esernyős vendég sétált a település
utcáin. Divatbemutatók sora, táncosok,
tehetségkutatókból ismert énekesek, a

gyermekeknek bábszínház, vásári ko-
média színesítette a fesztivál utolsó nap-
ját. Fantasztikus hangulatot varázsolt a
nagyszínpad környékére az Irie Maffia,
majd Péterfy Bori and Love Band műso-
ra. A Rákóczi út zsúfolásig megtelt a sze-
rencsi Ciráda zenekara fellépésére, majd
immár hagyományosan a Hooligans 130
perces, fergeteges koncertje zárta a VII.
Országos Csokoládé Fesztivált. 

A rockerek előtt a csokoládéfesztivál
ötletgazdája, Koncz Ferenc polgármester
és dr. Takács István, a Szerencsi Bonbon
Kft. ügyvezetője köszöntötték a több ez-
res közönséget, majd a koncert végén a
Ördög Tibor, közismert nevén Csipa, a
Hooligans tiszteletbeli tagjává fogadta a
város első emberét. M. Z.
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Minden eddiginél több vendég érkezett

Csider Andor bevezetőjében hangsú-
lyozta, hogy a fesztivált Szerencs Vá-
ros Önkormányzata rendezte, de

több cég, intézmény volt részese a szerve-
zésnek: a Kiss Attila Alapítvány az önkén-
tesek, civilek és a sportprogramok finan-
szírozásában vett részt. A Szerencsi Bon-
bon Kft. az édesipari szakmai programokat
valósította meg, a Dél-Zempléni Vidékfej-

lesztési Szövetség konferenciája a pályázati lehetőségekkel is-
mertette meg az érdeklődőket. A Kamarai Gazdanapokat a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Igazgatósága hívta életre, a B.-A.-Z. Megyei Önkormány-
zat a Miss Alpok Adria Szépségversenyt, a Szerencsi Német
Nemzetiségi Önkormányzat pedig a sváb találkozót szervezte.
A Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft. tevékenységének kö-
szönhetően rendezett, tiszta környezet fogadta a vendégeket.
A Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit Kft. pedig az étkezte-
tésben és a média megjelenésben vállalt szerepet. A fesztivál
részese volt továbbá a Zempléni Múzeum, a Szerencsi Rend-
őrkapitányság, a Szerencsi Polgárőr Egyesület, a Szerencsi
Tűzoltóparancsnokság, a helyi óvodák, általános iskolák és a
Bocskai gimnázium. Az igazgató kiemelte a Kiss Attila Alapít-
vány által szervezett 120 önkéntest, az ő munkájukat dr.
Koncz Zsófia koordinálta. Mint elhangzott, idén 535 fő vett
részt a rendezésben, ők a nap 24 órájában biztosították a ren-
det és a programok menetét. Az elhangzottak szerint 124 pro-
dukció, összesen 1277 előadó szórakoztatta idén a közönsé-
get, 186 kiállító és árus pedig a vendéglátásról gondoskodott.
A koncertnapon 2931-en érkeztek, szombaton 15986 látoga-
tót regisztráltak. Vasárnap a reggeli esős időjárás ellenére is
sikerült csúcsot dönteni, végül 11731-en szórakoztak a fesz-
tivál területén. A bevétel és a kiadás egyaránt 34 millió forint

volt, Csider Andor szerint sikerült elérni a kitűzött célt: a vá-
ros költségvetését nem terhelte az idei csokoládéfesztivál.

– A fesztivál egyik legnagyobb eredményének tartom, hogy
átadhattuk a Szerencsi Bonbon Kft. üzemcsarnokát, ami 30 új
munkahelyet is teremtett Szerencsnek – fogalmazott beszé-
dében a város polgármestere. Koncz Ferenc hozzátette: gyö-
nyörű a településünk, s büszke vagyok arra, hogy ezt szerencsi
emberek hozták létre. Közmunkások készítették a Rákóczi-
várban és környékén található térburkolatot, a 37-es mentén
lévő szervizutak felújítását is ők végzik. Minden egyes apró
kő a szerencsiek keze munkája, számomra ez a legfontosabb.
Szerencs jó néhány évig lefelé csúszott a lejtőn, nekünk az volt
a feladatunk, hogy ezt megállítsuk, sikerült! Most el kell kez-
denünk a város szekerét felfelé tolni az emelkedőn. Úgy érzem
ebben minden munkatársam segített az elmúlt években, olyan
összefogással, mint tették ezt nagyon sokan a csokoládéfesz-
tivál szervezésében is. Koncz Ferenc köszöntötte Sárossy Fe-
rencet, a Megyaszó-Mag Kft. ügyvezető igazgatóját, aki a kez-
detektől, immár hetedik alkalommal biztosította a csokoládé-
fesztiválon az ökörsütés alapanyagát.

A polgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik
részt vettek a fesztivál megrendezésében és Szerencs város
lakosságának a hosszú hétvége alatt tanúsított türelméért. 

Sikeresnek értékelte a fesztivált a Szeren-
csi Bonbon Kft. ügyvezető igazgatója is. – Jó
volt a szervezés, ami Csider Andor nélkül
nem működött volna – fogalmazott dr. Ta-
kács István, aki hangsúlyozta, hogy sok ta-
pasztalatot szereztek az elmúlt években,
mára kiderült, kinőtte a fesztivál a Rákóczi-
várat és környékét. Az édesipari cég jövőre
a Huszárvár utca egy részét is szeretné
igénybe venni, hiszen a remények szerint

2015-ben a mostaninál is több vendég érkezik Szerencsre.
Az értékelő rendezvény vendégeinek szórakoztatásáról Vas-

tag Tamás műsora, majd a szerencsi Classic zenekar gondos-
kodott. Az est teljes egészében adományokból valósult meg:
Koncz Ferenc polgármester biztosította a vacsora alapanya-
gát, Kiss Attila és dr. Egeli Zsolt alpolgármesterek pálinkával,
dr. Takács István csokoládéval, Visi Ferenc borral, Nyiri Tibor
pedig sörrel látta vendégül mindazokat, akik részt vettek a
VII. Országos Csokoládé Fesztivál megrendezésében.

M. Z.

Több mint harmincezer látogató volt kíváncsi idén a
VII. Országos Csokoládé Fesztivál programjaira. Mind-
ez 2014. augusztus 29-én hangzott el a szerencsi Rá-
kóczi-várban, ahol Koncz Ferenc polgármester, dr. Ta-
kács István, a Szerencsi Bonbon Kft. ügyvezetője és Csi-
der Andor, a Szerencsi Művelődési Központ igazgatója
értékelték a nyárvégi rendezvényt. Az eseményre meg-
hívást kaptak mindazok, akik részt vettek a sikeres
program szervezésében és rendezésében.



AVII. Regionális Német Nemzeti-
ségi Fesztivál ünnepélyes meg-

nyitóján Stumpf Andrásné, a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei német
nemzetiségi önkormányzat elnöke be-
szédében kifejtette, hogy azért kezde-
ményezték hét évvel ezelőtt az összejö-
vetel megrendezését, hogy a svábság
mélyen gyökerező hagyományait, szo-
kásait megőrizzék és felelevenítsék. Az
elnök köszönetet mondott a fellépők-
nek, a megjelent települések képviselő-
inek és a támogatóknak. Ezt követően
Koncz Ferenc polgármester üdvözölte a
résztvevőket, aki kiemelte a közös múlt
fontosságát, hangsúlyozta a mai napig
tartó gyümölcsöző együttműködés ér-
tékeit. 

Heinek Ottó, a Magyarországi Néme-
tek Országos Önkormányzatának elnöke
kifejtette: a nemzetiségi önkormányzati
rendszernek egyik fontos hozadéka,
hogy a kultúra ápolásának és őrzésének,
valamint az érdekképviseletnek új szín-
nel való gazdagítása mellett segített re-
gionális és országos szinten is élénk kö-
zösséggé szerveznie a hazai németséget.
– Ahhoz, hogy ez így maradhasson, na-
gyon fontos, hogy megőrizzük ezt a
rendszert, ehhez kérem minden sváb se-
gítségét, hiszen lényeges, hogy közös ér-
dekeinket érvényesíteni tudjuk – zárta
köszöntőjét Heinek Ottó.

Az eseményen Árvay Attila, a Szeren-
csi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke elismerésben részesítette dr. La-
torcai Csaba, kiemelt társadalmi ügye-
kért felelős helyettes államtitkárt, aki
segítséget nyújtott a málenkij robot 70.
évfordulójára való megemlékezés előké-
szítése során, és személyes keretéből je-
lentős támogatást biztosított az idén no-
vember 25-én felavatásra kerülő regio-
nális emlékmű megvalósításához.

Posztumusz Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Németekért Díjjal tüntették ki a
néhai Greczmájer Istvánt, Bódvaszilas
Német Nemzetiségi Önkormányzatának
elnökét.

A találkozó után Árvay Attila érdeklő-
désünkre elmondta, külön öröm szá-
mukra, hogy nem csupán saját maguk-
nak rendezték meg az eseményt, hanem
a csokoládéfesztivál nagyszámú látoga-
tóinak is, akik jó szívvel keresték fel az
ízek utcáját, valamint a színpad előtt is

kíváncsian figyelték az egész délután át
tartó műsorfolyamot. Az elnök hozzátet-
te, hogy remekül működött együtt a két
rendezvény, egymást erősítve nyújtottak
kellemes kikapcsolódást az ide érkező
vendégeknek.

R.P.

A VII. Országos Csokoládé Fesztivál idején Szerencs adott otthont a
Miss Alpok-Adria és Megye Szépe verseny borsod-abaúj-zempléni dön-
tőjének. A Kulcsár Anita Sportcsarnokban augusztus 24-én megren-
dezett esemény győztese Bíró Franciska lett, akinek elsőként Koncz
Ferenc, Szerencs polgármestere gratulált.

Aszépségverseny megyei
döntőjét Koncz Ferenc 

polgármester nyitotta
meg, köszöntőjében elárulta,
hogy számára a szerencsi nők a
legszebbek, de nagyon örül,
hogy vendégül láthatja váro-
sunkban a megye különböző ré-
szeiből érkezett lányokat. A pol-
gármester csatlakozott a neves
zsűrihez, amelynek munkájában
a tavalyi borsodi és országos
győztes Dara Edit, valamint Vas-
tag Csaba énekes is részt vett.

A lányok először divatos nyári
viseletben vonultak fel és né-
hány mondat erejéig bemutat-
koztak a publikum előtt. A má-
sodik körben bikiniben vonultak fel a versenyzők, végül pedig alkalmi ruhában
álltak színpadra. Amíg a főszereplők átöltöztek, az Ongai Hagyományőrző Nép-
tánccsoport lépett a pódiumra, majd Petró Dalma énekesnő és a Hajnali Nép-
táncegyüttes gondoskodott a várakozási idő kellemes eltöltéséről.

A zsűri néhány perces szünet után eredményt hirdetett, miszerint a megye
szépe címet Bíró Franciska nyerte el, első udvarhölgye Bódi Zsófia Rebeka, má-
sodik udvarhölgye pedig Tóth Zsófia lett. A különdíjat Szabó Juliannának ítélték.
A királynőnek elsőként Koncz Ferenc gratulált, majd átadta a győztesnek járó
szalagot. R.P.
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Sváb nemzetiségi találkozót ren-
deztek 2014. augusztus 23-án Sze-
rencsen. A VII. Országos Csokolá-
dé Fesztivál kísérőrendezvénye a
várkertben várta a vendégeit. A
résztvevők bemutatták sajátos
konyhaművészetüket, színes kul-
túrájukat, a színpadon néptánc-
csoportok, énekkarok, fiatal te-
hetségek és óvodások léptek fel.

Megyei szépségverseny

Nemzetiségi találkozó a csokoládéfesztiválon



Az esemény ünnepélyes megnyitó-
ján Lipták Attila, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság vezetője üdvözölte az
egybegyűlteket. A tűzoltó dandártábor-
nok beszédében kifejtette, hogy a hagyo-
mányőrzés legfontosabb feladata az,
hogy nem csak a hivatás tradícióit, a régi
eljárásokat, módszereket, eszközöket be-
mutatva próbáljunk meg a múltból minél
többet átmenteni a jelenbe, hanem lénye-
ges, hogy abból építkezve, erőt merítve
igyekezzünk előre haladni. Koncz Ferenc
polgármester örömét fejezte ki azért,
hogy Szerencsre esett a szervezők válasz-
tása és a csokoládéfesztivál keretén belül
jóval többen láthatják ezt a rendkívül lát-
ványos bemutatót.

A családi programon a lánglovagok
korhű ruhákban, a régmúlt kocsi- és
mozdonyfecskendőivel bizonyíthatták
ügyességüket és rátermettségüket. Férfi,
női és gyermek kategóriában is voltak
versenyszámok, illetve olyan bemuta-
tók, amelyek megpróbálták demonstrál-
ni azokat a régi módszereket és techni-
kákat, amelyekkel a tűzoltást annak ide-
jén végezték. A rendezvényt veterán tűz-
oltóautók és technikák kiállítása, vala-
mint habparti is színesítette. A változé-
kony időjárás ellenére a vetélkedő jó
hangulatban telt, a szerencsi csapat két
kihívásban is első helyezést ért el.

Lipták Attila érdeklődésünkre el-
mondta, ez az esemény arra hivatott,
hogy megmutassák az érdeklődőknek,
milyen hosszú utat tett meg a tűzoltóság
a mai modern színvonalig, hiszen annak
idején a lánglovagok gépesítés nélküli
eszközökkel látták el a feladataikat,
amelyekkel ma már elképzelhetetlen
lenne a szakszerű és gyors beavatkozás.
– Ez a hagyományőrzés felvillantja a
múltat, és ebből lehet építkezni, illetve
látni azt, hogy hol tartunk most. Vannak
olyan helyszínek, amelyek rendszere-
sen, évről évre benne vannak a naptár-

ban, de akadnak olyan települések is –
mint például Szerencs –, amelyek első
alkalommal rendezhettek ilyen viadalt,
és nyugodt szívvel állíthatom, hogy a

rendezők és a versenyzők is elégedettek,
így jó eséllyel lesz még itt hasonló ren-
dezvény – mondta az igazgató.

R.P.
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Hagyományőrző tűzoltóverseny
Első alkalommal rendeztek or-

szágos tűzoltóversenyt városunk-
ban a Szerencsi Hivatásos Tűzol-
tóság szervezésében augusztus
24-én, a Rákóczi-vár kertjében. A
vetélkedősorozat hetedik helyszí-
neként a VII. Országos Csokoládé
Fesztivál második napján megren-
dezésre került látványos viadalon
13 városból összesen 17 csapat
mérte össze a tudását.

A VII. Országos Csokoládé Fesztivál második napján, augusztus 24-én
rendezték meg az I. Chess Open sakkversenyt. A Rákóczi-vár lovagtermé-
ben megtartott eseményen közel ötven nevező ült asztalhoz. Az eseményre
hazánkból, Romániából és Szlovákiából is érkeztek játékosok, akik két ka-
tegóriában is megmérkőzhettek egymással. A települések ötfős csapatok-
ban mérhették össze tudásukat, valamint egyénileg is lehetett indulni.

Az összejövetelen elsőként Balogh Imre, Szerencs Város Sportegyesülete sakk
szakosztályának vezetője üdvözölte a résztvevőket, majd a verseny szervezője,
Benyeda Tibor ismertette a kihívás célját, miszerint egy települések közötti meg-
mérettetést szerettek volna tető alá hozni egy olyan helyen, ahol a lehető legtöbb
emberhez juthat el a sportág nagyszerűsége.

A rendezvényt Koncz Ferenc polgármester nyitotta meg, aki köszöntőjében rö-
viden bemutatta városunkat és megemlítette, hogy a közhiedelemmel ellentétben
a csokoládé – mértékkel fogyasztva – egészséges és különösen hasznos lehet ebben
a gondolkodásra alapuló sportban, hiszen serkenti az agyműködést. A polgármes-
ter jó küzdelmeket és kellemes időtöltést kívánt a versenyzőknek a fesztiválon.

Benyeda Tibor versenybíró érdeklődésünkre elmondta: céljuk, hogy a sakkot
minél több helyen népszerűsítsék és ezzel barátságok is szülessenek, mert hisz-
nek abban, hogy ennek a sportnak kapcsolatépítő ereje van. A szervező hozzá-
tette, hogy ez nem profi rangadó, nem kerülnek nagy pénzdíjak a zsebbe, viszont
jó hangulat, kellemes légkör jellemzi a találkozókat és természetesen a tudásukat
is összemérhetik a résztvevők. – Mivel ez nem látványsport és hajlamos beszű-
külni, belterjessé válni, ezért úgy véljük, hogy remek helyen volt itt a viadal, hi-
szen sokan megfordultak a fesztiválon. Az ilyen alkalmakkor tudunk leginkább
kitörni a szűk körökből, és lehetőségünk van megmutatni az embereknek, hogy
ez a játék nem csupán a gyakorlottak kiváltsága, hanem bárki kipróbálhatja ma-
gát, akinek van hozzá kedve – fogalmazott Benyeda Tibor.

Az első helyet csapatversenyben a debreceniek szerezték meg, másodikként
végeztek városunk képviselői. Az egyéni versengés győztese a Romániából érke-
zett Alex Palii lett, míg egyéni felnőtt játszmában Csengő Szabolcs nyerte meg a
viadalt. R.P.

A sakk kapcsolatépítő ereje



Adélelőtt megtartott ünnepi szent-
misén Dobák Gábor káplán Szent 
István életútját idézte, majd Isten

áldását kérte Magyarországra és a szer-
tartást hazánk üdvösségéért ajánlotta fel.
A templomban szerencsi hívők sokasága
hajtotta áhítatra a fejét.

Délután a Rákóczi-vár lovagtermében a
jelenlévők Ringer István tárogatójátéka
mellett énekelték el a Himnuszt. Az ese-
ményen Koncz Ferenc polgármester kö-
szöntötte az egybegyűlteket és örömét fe-
jezte ki azért, mert sokkal nagyobb szám-
ban képviseltették magukat városunk la-
kói a megemlékezésen, mint az korábban
jellemző volt. – Ez azért is fontos, mert au-
gusztus 20. nemzetünk számára egy kü-
lönleges és egyedi ünnep, hiszen ahhoz a
férfihoz kötődik, akit első magyarként ne-
veznek és akinek alakja halála után misz-
tikussá vált. Első királyunk olyan életmű-
vet hagyott ránk örökségül, amelyre
mindnyájan büszkék vagyunk és amely-
hez mindenáron ragaszkodunk – mondta
a városvezető.

Dr. Mengyi Roland, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei közgyűlés elnöke, or-
szággyűlési képviselő méltatta az állam-
alapító tevékenységét. Dr. Mengyi Roland
beszédében megjegyezte, hogy Szent Ist-
ván munkássága olyan nagy és jelentős,
hogy egész nap lehetne róla értekezni. –
Jól döntött, amikor a stabil államiságot
választotta és ennek megfelelően jól cse-
lekedett, amikor a harcot is vállalta ha-
zánk és a magyarok jövője érdekében.
Meggyőződésem, ha ő ma lenéz a menny-
ből, elégedetten állapítja meg, hogy sze-
retett népe ismét a fejlődés útjára lépett
és örömmel látja, hogy Európa asztalánál
is visszaszereztük a minket megillető tisz-

teletet, megbecsülést – hangsúlyozta az
országgyűlési képviselő.

Dr. Börzsönyi József református esperes
az új kenyér egységképző csodájáról és a
benne rejlő önfeláldozásról beszélt, majd
István király szentségét és apostoliságát
hangsúlyozta Csejoszki Szabolcs görög
katolikus parókus. Darvas László római
katolikus plébános pedig az államalapító
munkájának folytatására ösztönözte a je-
lenlévőket. Ezt követően a történelmi egy-
házak helyi képviselői a hagyományok-
nak megfelelően megszentelték és meg-

áldották a nemzetiszín szalaggal átkötött
kenyeret.

Műsort adott Petró Dalma és Ficsor
Ivett, akik az alkalomhoz illő dalokat éne-
keltek, majd a Hajnali Néptáncegyüttes
szórakoztatta a közönséget. Az eseményt
a Szózat zárta Nagy József előadásában,
Ringer István zenei kíséretével.

Az ünnepség után a város önkormány-
zata, intézmények, politikai pártok és civil
szervezetek képviselői helyeztek el ko-
szorút Szent István király emléktáblájánál
a külső várudvaron. R.P.
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Szent István király és az új kenyér ünnepe
A magyar államiság és a kereszténység felvételének ezeréves évfordulója jegyében rendezett megemlékezést

augusztus 20-án Szerencs Város Önkormányzata és a Szerencsi Művelődési Központ. Az ünnep délelőttjén a Mun-
kás Szent József római katolikus templomban idézték fel államalapító Szent István királyunk alakját, majd a dél-
utáni órákban a Rákóczi-várban folytatódott a tisztelgés.

A VII. Országos Csokoládé Fesztivál idején Szerencs turisztikai látvá-
nyosságai is a szokásosnál több látogatót fogadtak. A Zempléni múze-
umban az egyedülálló képes-levelezőlap gyűjtemény és helytörténeti
tárlat mellett kedvezményes belépőjegyekkel és természetesen csoko-
ládéval készültek a vendégek fogadására.

Fazekasné Majoros Judit igazgató érdeklődésünkre elmondta, hogy évről évre
egyre több látogató érkezik ebben az időszakban az intézménybe. – Mindig ké-
szülünk valami újdonsággal, idén a Szerencsi Csokoládé című kiállításunkat fris-
sítettük fel és bizonyára sokaknak jelentett újdonságot a Fürdőélet a századelőn
elnevezésű tárlatunk is.
Egy-egy hétvégén átlago-
san száz látogatónk van, de
a csokoládéfesztivál ideje
alatt legalább 1500 ember
tekinti meg a kiállításainkat
– tette hozzá Fazekasné
Majoros Judit. 

A Zempléni Múzeum nem
csak kivételes látnivalóival,
de a méltán híres szerencsi
csokoládéval is igyekezett
kedveskedni vendégeinek.

Fesztivál a múzeumban
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– Azt gondoltuk, egy ilyen rendezvé-
nyen mindenképpen képviselni kell To-
kaj-Hegyalját, de legfőképpen városun-
kat. Számunkra fontos volt, hogy egy
ilyen színvonalas eseményen megjelen-
jenek a helyi borok. Ma már mindenki
tudja, hogy Szerencs a csokoládé főváro-
sa, nekünk az a feladatunk, hogy a mél-
tán híres édesség mellett a bor is része
legyen a város arculatának.

– A fesztivál látogatói közül sokan
keresték a szerencsi borokat?

– Ezen a rendezvényen a fő hangsúly
a csokoládé felé terelődött, viszont töb-
ben kíváncsiak voltak egy-egy borkülön-
legességünkre is. A fiatalokat elsősor-
ban a könnyű, gyümölcsösebb italok ér-
dekelték, melyek a mi pincészetünknél
már megtalálhatók.

– Tehát büszkék lehetünk városunk
jó boraira is, amely a csokoládé mel-
lett egyre nagyobb teret nyer?

– Természetesen vannak kiváló bora-
ink Tokaj-hegyalján és Szerencsen is.
Azt azonban tudni kell, hogy az elmúlt
száz évben az embereknek a csokoládé
és cukorgyár adott munkát, a szőlészet
kicsit háttérben szorult a mi települé-
sünkön, pedig nálunk is vannak jó bo-
rok. Ezért még ma is kevesen vagyunk,
akik az új stílusú, minőségi bortermelést
részesítjük előnyben.

– A szakember feladata tehát meg-
találni termékeivel a különböző kor-
osztályokat. Milyen borokat kedvel-
hetnek a mai fiatalok?

– A mi pincészetünkben van két olyan
bor, ami kimondottan a fiatal korosz-
tálynak készült. Ezeket én úgy hívom:
„bevezetés Tokaj-Hegyalja világába”. Az
egyik egy félszáraz Sárgamuskotály,
amely a fajtára jellemzően könnyed, il-
latos, zamatos, jól fogyasztható. A másik
pedig egy késői szüretelésű Kövérszőlő
nevezetű édes nedű. A fiataloknak arra
van szükségük, hogy ilyen könnyen fo-
gyasztható italokkal próbáljuk “ránevel-
ni” őket a kulturált borfogyasztásra.

Itt nagyon fontos a hangsúly: kulturált
borfogyasztásról beszélünk. Fontosnak
tartom, hogy megszeretessük városunk
fiatal generációival a hegyaljai borokat
és emelt fővel vigyék a jó hírét annak a

vidéknek, ahonnan ők maguk és a borok
is származnak. 

– Hagyomány, vagy új stílus? Melyi-
ket képviselik Önök?

– Egy írásos emlék 1241-ben említi az
első szőlőhegyet vidékünkön. Ez is mu-
tatja, hogy régóta van a Tokaj-Hegyalján
borkészítés. A hagyományokat tiszteljük
és szeretjük, de száz százalékban hala-
dunk a korral.

M. Z.

Tiszteljük a hagyományokat
A VII. Országos Csokoládé Fesztiválon a közel száz színpadi produkció mel-

lett a vendéglátásért felelős sátrak végeláthatatlan sora fogadta a látogató-
kat. A térség egyik legnagyobb közönséget csalogató eseményén meglepődve
tapasztaltuk, hogy a vásári forgatagban csupán egyetlen helyi borászat, az
Árpád-hegy Pince képviseltette magát. A standnál a családi vállalkozás ne-
vében az ifjú szerencsi borász, Varkoly Ádám fogadta a vendégeket.

Zemplén Finomított Kristálycukor – olvasható a felirat az egykori cu-
korgyári kapu előtt. A közelmúltban kihelyezett lobogó eredetéről ér-
deklődve a város alpolgármesteréhez vezettek szálak, s mint megtud-
tuk, dr. Egeli Zsolt képviselői tiszteletdíjából készült a transzparens.

– Egy a cukorgyártás történetét feldolgozó könyvben találtam rá erre a képre,
amit Fery Antal tervezett és a Rákóczi-várat ábrázolja. A grafikusművész ex lib-
risei mai is megtalálhatók a szerencsi Zempléni Múzeumban. Az alkotás a néhai
cukorgyár tervezett, új termékéhez készült, de sajnos soha nem került sor a gyár-
tására. Nem titkolt célom volt, hogy kicsit megdöbbentsem az arra járó szeren-
csieket, ne csak a gyár romos helyét lássák, inkább legyenek büszkék az egykori
szerencsi cukorgyártásra – mondta el dr. Egeli Zsolt.

Az alpolgármester kezdeményezése azért is vált érdekessé az utóbbi napokban,
mert a VII. Országos Csokoládé Fesztiválon dr. Fazekas Sándor földművelésügyi
miniszter bejelentette: az Európai Unió részéről elhárult a jogi akadálya annak,
hogy Magyarországon újra cukorgyárak épüljenek és Szerencs az elsők között le-
het, ahol létesül egy ilyen üzem.

M. Z.

Újra lehet szerencsi cukor?
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Dr. Szemán Ákos, a harminc települést
magába foglaló akciócsoport alelnöke és
munkaszervezet-vezetője ismertette az
előadás témaköreit, Bűdi Károly elnök
tájékoztatta a megjelenteket arról, hogy
területünkön az országos átlagot jóval
meghaladta a társulás aktivitása. Ezt kö-
vetően dr. Egeli Zsolt nyitotta meg a fó-
rumot. Szerencs alpolgármestere hang-
súlyozta, hogy mivel a régiónkban lévő
települések nagy része halmozottan hát-
rányos helyzetű, így számunkra létkér-
dés, hogy ez a térség a fejlődés útjára
lépjen és ebben ez a konferencia is se-
gítséget nyújt a tenni akarók számára.

Dr. Viski József agrár-vidékfejleszté-
sért felelős helyettes államtitkár előadá-
sában a legfontosabb szerepet a 2014 és
2020 között megvalósítandó vidékstra-
tégia program kapta, melynek keretében
a vidékfejlesztés szervezeti felépítésé-
nek átalakítása várható. A helyettes ál-
lamtitkár elmondta, hogy a jövőben a
mikro-, kis-, és középvállalkozások szá-
mára elérhetőbbek lesznek a támogatá-
sok és az egyik legfontosabb célkitűzés,
hogy a helyben termelt termékek állja-
nak a kereslet és a kínálat fókuszpontjá-
ban. A tervek között szerepel továbbá az
ökológiai gazdálkodási program kidolgo-
zása, valamint a zöld területek növelése,
megóvása és a fiatal mezőgazdasági ter-
melők ösztönzése, támogatása. A szeren-
csi csokoládéról szólva dr. Viski József
megjegyezte, hogy városunk büszkesége
bizonyosan rászolgált a kitüntető hunga-
rikum címre, hiszen olyan termékről van
szó, amely a tulajdonságával, egyedisé-
gével, különlegességével és minőségével
a magyarság csúcsteljesítménye.

Az Eséllyel a jövőbe - Gyermekesély
program a szerencsi kistérségben prog-
ram projektmenedzsere, Sántha Zsolt is-
mertette a Szerencsi Többcélú Kistérsé-
gi Társulás hátrányos helyzetű települé-
sek tekintetében végzett munkáját, kitű-
zött céljait és eddig elért eredményeit.

A borvidék elengedhetetlen alkotóele-
mei, a hagyományok ápolásának jelentő-
ségére dr. Szakál Zoltán, a Tokaj-hegyaljai
Történelmi Borvidék Kultúrtáj Világörök-
ségi Gondnokság vezetője hívta fel a jelen-
lévők figyelmét. Az előadó úgy fogalma-

zott, hogy szükség van
a folyamatos megúju-
lásra, az új irányok kö-
vetésére a borászat-
ban, de mindeközben
nem szabad elfeled-
kezni a tradíciók tisz-
teletéről, és így kell
létrehozni a minőségi
végterméket. A gond-
nokságvezető kiemel-
te, hogy a világörök-
ség középpontjában
nem csupán a tokaj-
hegyaljai bor áll, ha-
nem az itt élő és dol-
gozó emberek is.

A program zárásaként az érdeklődők
betekintést nyerhettek az erdélyi vidék-
fejlesztésbe Antal Zoltánnak, a Nyárád-
mente Leader Egyesület munkaszerve-
zet-vezetőjének köszönhetően. A vezető
szavaiból kiderült, hogy a román túlsza-
bályozás és a rugalmatlan bürokrácia

miatt akciócsoportjuk nincs könnyű
helyzetben. Csapata jelenleg egy három
pillérre épülő helyi vidékfejlesztési stra-
tégián dolgozik, amely a közösségfej-
lesztésre, a projektek kidolgozására és
azok megvalósítására törekszik a kultu-
rális értékek tiszteletben tartása mellett.

R.P.

A VII. Országos Csokoládé Feszti-
vál keretében szerencsi hagyomá-
nyokat idézve, idén első alkalommal
rendezték meg a Kamarai Gazdana-
pokat. A Kulcsár Anita Sportcsar-
nokban és környékén mezőgazdasá-
gi termékeket és eszközöket bemu-
tató standok között nézelődhettek a
látogatók.

Szerencs Város Önkormányzata és a
Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által
szervezett program ünnepélyes meg-
nyitója után dr. Fazekas Sándor földmű-
velésügyi miniszter, Koncz Ferenc pol-
gármester társaságában tekintette meg
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban a ki-
állítást, ahol megjelent többek között a
térség legnagyobb agrárvállalkozása, a
Szerencsi Mezőgazdasági Zrt. élelmi-
szeripari kínálata, határon innen és túl-
ról érkezett kis- és nagytermelők ha-
gyományos magyar termékei.

A Kamarai Gazdanapok keretében
2014. augusztus 23-án megrendezett
szakmai fórumon Papp Gergely, a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara főigazga-
tó-helyettese a mezőgazdaságot érintő
2014-2020 közötti aktuális támogatá-
sokról tartott tájékoztatót.

A főigazgató-helyettes bevezetőjében
többek között elmondta, hogy tíz esz-

tendő után – amikor az Európai Unió
határozta meg, hogy hazánkban milyen
támogatásokat lehet nyújtani a mező-
gazdaság szereplőinek – új korszak kez-
dődik Magyarországon. 2015-től a ha-
zai agrárkormányzatnak a korábbiak-
nál nagyobb lesz a mozgástere, sokkal
inkább beleszólhat a források szétosz-
tásába. Mint elhangzott, a közös agrár-
politika keretében nyújtható támogatás
két részre tagolható. Az egyik a terület
alapú-, a másik az ún. vidékfejlesztési
támogatások rendszere. Papp Gergely
felhívta a figyelmet arra, hogy a közös
agrárpolitika elsődleges célja a mező-
gazdasági termelők és az élelmiszer
előállítás segítése, hiszen az erre fel-
használható forrásnak csupán 20%-a
fordítható például infrastruktúra, vidé-
ki életminőség javítási célokra.

Magyarország Kormányának egyik
jelentős döntése, hogy ma már lehető-
ség van a két rendszer közötti pénzek
átcsoportosítására. A vidékfejlesztési
források 15%-át, éves szinten 72,5 mil-
lió eurót átemeltek a közvetlen támo-
gatások csoportjába. Erre azért volt
szükség, mert a területalapú források-
nál megjelentek új jogcímek, melyek
miatt csökkent volna az egy hektárra
kifizethető támogatások összege.

M. Z.

Vidékfejlesztés az elkövetkező években

Kamarai Gazdanapok a sportcsarnokban

A VII. Országos Csokoládé Feszti-
vál szakmai programjai között
rendezett konferenciát 2014. au-
gusztus 23-án a Dél-Zemplén Vi-
dékfejlesztési Szövetség.
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álláskeresők 
figyelmébe

A Szerencsi Járási Hivatal Járási
Munkaügyi Kirendeltségének aktuá-
lis állásajánlatai: 

adminisztrátor (Szerencs), dohánybol-
ti eladó (pályakezdő; Szerencs), karban-
tartó mérnök (Szerencs), kereskedelmi
ügyintéző (angol, német; Mád), mező-
gazdasági gépkezelő (Szerencs), munka-
védelmi munkatárs (Szerencs/Diós-
győr), műszakvezető raktáros (Diós-
győr), néptánc pedagógus (Megyaszó),
növényvédelmi szakirányító (Szerencs),
pék (Szerencs), projekt mérnök (Sze-
rencs/Diósgyőr), rajz szakos pedagógus
(Megyaszó), szakács (Szerencs), szociális
gondozó (közösségi gondozó) (Sze-
rencs), tanító-angol (Szerencs), targon-
cavezető (DEMAG) (Szerencs), termény-
szárító kezelő (C kat. jog.) (Szerencs), vil-
lanyszerelő (Szerencs), általános iskolai
tanár (angol, magyar; Tiszalúc), lakatos
(Szerencs), lakatos, hegesztő (Rátka),
pék/betanított pék (Szerencs), mezőgaz-
dasági gépszerelő (Szerencs), pékárú el-
adó (Szerencs), tejelőtehenészeti mun-
kás (felhajtó, fejő; Szerencs), betanított
csomagoló (Szerencs), szerkezetlakatos
(Szerencs).

Szerencs és környékén

Akkumulátorok és töltések

Vásárláskor a használt
akkumulátort beszámítjuk

a legolcsóbban!

ingyenes bevizsgálása!

1000-4000 Ft értékben.

AkkumulátorokAkkumulátorok
a világszínvonalú Ca/Ca technológiával.

AkcióAkció
egész évben!

Szerencs, Kassa út 4.

Telefon: 20/981-6065.
(37-es főút)

VÁNYAI
TEMETKEZÉS

Szerencs, Bekecsi u. 1.
A Diego-val szemben

Forduljon bizalommal
hozzánk

a nap bármely szakában.

47/361-906
20/966-4464

A Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra, valamint a Miskolci Üzleti Klub
közös szervezésében városunkba
érkezett a Kapcsolatépítők Klubja
elnevezésű vállalkozói fórum.

A Rákóczi-vár lovagtermében megtar-
tott augusztus 27-ei rendezvényen Jols-
vay János, a BOKIK helyi kirendeltség-
vezetője köszöntötte az érdeklődőket.
Jolsvay János az előzményekről szólva
elmondta, hogy korábban egy rendha-
gyó találkozón vett részt a Miskolci Üz-
leti Klub és az iparkamara, ahol egy ér-
dekes, kötetlen előadás és társalgás ala-
kult ki, és ennek hatására úgy gondolta,

érdemes lenne Szerencsre is elhozni ezt
a hasznos eseményt.

Dienes Attila vállalkozási szakértő kö-
szöntőjében elmondta, hogy a Kapcso-
latépítők Klubja azzal a céllal jött létre,
hogy a környékbeli üzlettulajdonosok-
nak lehetőséget biztosítson egymás
megismerésére, illetve az általuk forgal-
mazott, gyártott termékek és szolgálta-
tások bemutatására. – Mivel a tagok egy-
más között költik el a pénzt, ezáltal nö-
vekedik a bevételük és helyben marad a
tőke, s ezzel is erősítik a helyi gazdasá-
got. A kimerült és időhiányban szenvedő
cégvezetők olyan használható tudást
szereznek ebben a közösségben, amely
pótolja az iskolai tananyagból kimaradt,
fejlődő vállalkozáshoz szükséges alkal-
mazható ismereteket – fogalmazott Di-
enes Attila.

Az interaktív fórumon előadást tartott
Nagy Gábor, aki gyakorlati példákon ke-
resztül mutatta be, hogy milyen módon
tudnak a vállalkozások új érdeklődő
ügyfeleket szerezni a közösségi oldalak
felületeiről. Ezen kívül az előadáson be-
mutatásra kerültek olyan ingyenesen
használható online eszközök, melyek se-
gítségével a vállalkozások hatékonyab-
ban tudnak működni.

Vállalkozói kapcsolatépítés Szerencsen



SPORT – HIRDETÉS20

AKulcsár Anita Sportcsarnokban
megtartott programot Koncz Fe-
renc nyitotta meg. A polgármes-

ter beszédében kifejtette, hogy ez a ren-
dezvény a csokoládéfesztivál kiegészíté-
seként a mindennapi mozgás fontosságá-
ra hívja fel a figyelmet, ami egyébként az
édességek majszolása mellett több mint
ajánlott. A város első embere örömét fe-
jezte ki azért, mert ilyen sok gyermek lá-
togatott el ide és köszönetet mondott az
őket elkísérő, szabadidejüket erre áldozó
pedagógusoknak, valamint Szabó Árpád-
nak, az esemény főszervezőjének.

A nap első programjaként Mészáros
László fekvenyomó világbajnok, szövet-
ségi kapitány és társai rendeztek tehet-
ségkutató versenyt a vállalkozó szellemű,
magát kipróbálni vágyó ifjúság számára.
Ezt követően ők maguk mutatták be hi-
hetetlen erejüket és hatalmas teherbírá-
sukat több száz kilogrammos súlyokkal
szemléltetve. A világbajnok a helyszínen
elmondta, hogy ez remek alkalom a
sportág népszerűsítésére, hiszen sok fia-
tal kaphat kedvet ahhoz, hogy felmérje
saját erejét és a későbbiekben tovább nö-
velje azt.

Ezután aikido és karate bemutatót lát-
hatott a közönség a Magyar Shotokan Ka-
rate Stílusszövetség mesterei és növen-
dékei előadásában. Dr. Vallent Mihály hat
danos karatemester megosztotta velünk,
hogy közel húsz éves kapcsolatot ápol-
nak a szerencsi csapat edzőjével, Varga
Csaba négy danos világbajnokkal és en-

Közel ezer résztvevője volt a VII.
Országos Csokoládé Fesztivál ke-
retében augusztus 21-én megren-
dezett sportnapnak. Hazánk sike-
res olimpikonjai és sportolói is je-
len voltak a Mozdulj a bajnokok-
kal elnevezésű eseményen, ahol
helyi és környékbeli települések
gyermekei találkozhattak példa-
képeikkel és szórakozhattak az iz-
galmas bemutatókon.

Hatodik alkalommal rendezi meg jótékonysági sporteseményét Sze-
rencs Város Sportegyesülete és a település önkormányzata. A 2014.
szeptember 7-ei Szerencs Triatlon elsődleges célja a sport népszerű-
sítése, a versenylehetőség biztosítása. A nevezési díjakból és támoga-
tói felajánlásokból befolyó összeget a Kulcsár Anita Alapítvány szám-
lájára fizetik be a szervezők. Minderről Kiss Attila az SZVSE elnöke és
Király Judit, a szervezőbizottság vezetője beszélt az augusztus 28-án
megtartott sajtótájékoztatón.

A Szerencs Triatlont ebben az évben is mini, újonc, haladó, prémium és
vasember távon rendezik meg a Városi Tanuszodában és a Bocskai istván
Katolikus Gimnázium sportudvarán. A kerékpáros pályát Abaújszántó irá-
nyába jelölték ki a szervezők, míg a futópálya Bekecs végéig tart.

Újdonságként szolgál ebben az esztendőben, hogy a haladó kategóriában
háromfős váltócsapatok nevezését is elfogadják. Ebben a számban a távok:
500 méter úszás, a váltást követően 12 km kerékpározás, majd 3 km futás.
A váltóversenyben vagy csak férfi vagy csak női tagokból álló csapatok ne-
vezhetnek.

A versenyzőket távonként, nemenként és korcsoportonként értékelik,
ahol az első három helyezett éremdíjazásban részesül, illetve minden részt-
vevő a triatlon emblémájával ellátott pólót kap ajándékba. A jelképes 1000
forintos nevezési díjakat a szervezők a Kulcsár Anita Alapítvány ajánlják fel.
A Kulcsár Anita Alapítvány – többek között – azon szerencsi diákokat jutal-
mazza, akik kimagasló sportteljesítményük mellett érnek el kiváló tanul-
mányi eredményeket.

A VI. Szerencs Triatlon 2014. szeptember 7-én 10 órakor kezdődik,
melyre minden érdeklődőt, szurkolót szeretettel várnak a szervezők.

Mindenkit vár 
a VI. Szerencs Triatlon

Négy országból, összesen 151 résztvevővel, köztük nyolc címvise-
lővel rendezték meg augusztus 17-e és 20-a között a XXIV. Zemplén
Kupa nemzetközi egyéni sakkversenyt. A népes mezőny három cso-
portban, hét fordulón keresztül a Bocskai István Katolikus Gimná-
zium aulájában folytatta a küzdelmeket.

Az ünnepélyes eredményhirdetésen Kiss Attila alpolgármester, Szerencs
Város Sportegyesületének elnöke zárta le hivatalosan a viadalt. Kiss Attila be-
szédében örömét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy rekordlétszámban sze-
repeltek a résztvevők a XXIV. Zemplén Kupán, fontos tényként jelölte meg,
hogy egyre több a fiatal játékos a sakkozók között.

Ezt követően Balogh Imre, az esemény főszervezője szólította a győztese-
ket, akiknek Koncz Ferenc polgármester, a négy napos megmérettetés fővéd-
nöke is gratulált. A serlegeket a csoportjaikban szerzett első helyezésért Ge-
hér Koppány Rákosligetről, Farkas István Jászberényből és Téglás Balázs Bu-
dapestről vehették át. A szerencsi sakkozók minősítésükhöz képest jól sze-
repeltek és bár nem értek el dobogós helyezést, de mindegyikük gyarapította
FIDE (Nemzetközi Sakkszövetség) értékszámait. Végezetül Kristóf Péter fő-
bíró értékelte a kihívást, továbbá köszönetet mondott a szervezőknek és a tá-
mogatóknak.

Balogh Imre érdeklődésünkre elmondta, hogy a mérkőzések sportszerűen
zajlottak és az utolsó fél pontért is keményen kellett küzdeniük a játékosok-
nak, akik nem csak egymással, de az idővel is harcoltak. A verseny főszerve-
zője úgy véli, kapcsolatépítő jellege is volt az eseménynek, hiszen sportba-
rátságok is születtek, a régi versenyzők új ellenfeleket találtak, az újak pedig
hasznos tapasztalatokkal gazdagodtak. R. P.

Véget ért a nemzetközi sakkverseny
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nek az együttműködésnek köszönhető,
hogy létrejött ez a kedvcsináló produkció.
Juhász Ferenc, a szövetség elnöke hozzá-
tette, hogy fontos számukra ez a prog-
ram, hiszen segít beharangozni a szep-
tember 26-án, ugyancsak Szerencsen
megrendezésre kerülő versenyüket,
amely felkészülés lesz az októberi len-
gyelországi világbajnokságra.

A nap folyamán a nézők megismerked-
hettek a Krav-Maga nevű önvédelmi stí-
lussal. Az Izraelben indult, de magyar gyö-
kerekkel rendelkező, ma már globálisan
elterjedt harcrendszer célja az egyén ön-
védelmi készségeinek kifejlesztése, ezen
túlmenően pedig az állóképesség javítása.

Balzsay Károly profi ökölvívó világbaj-
nok nyílt edzésébe a legkisebbek is be-
kapcsolódhattak, kipróbálhatták, milyen
érzés bokszkesztyűben kiállni az ellenfél-
lel szemben. A nemrégiben még komoly
betegséggel küzdő élsportoló ma már
egészséges és remek hangulatban tanít-
gatta a gyermekeket az alapvető mozdu-
latokra és technikákra. Balzsay Károly ér-
deklődésünkre elmondta, hogy a tavalyi-
hoz hasonlóan ez alkalommal is igyeke-
zett bevonni a fiatalokat és interaktívvá
tenni az eseményt, megpróbált ízelítőt
adni a mérkőzések hangulatából.

Lenyűgöző, esetenként már-már való-
szerűtlen akrobatikus kosárlabda show-
val kápráztatta el a nézősereget a hazai
és a brit tehetségkutatóban is nagy si-
kert arató Face Team. Takács Áron, a

csapat alapítója és vezetője la-
punk érdeklődésére elmondta,
hogy korábban még nem jártak
Szerencsen és örömmel fogad-
ták Koncz Ferenc felkérését erre
a színvonalas sportrendezvény-
re. Megtudtuk, hogy ez a mosta-
ni fellépés főpróbája volt a kö-
vetkező nagy produkciójuknak,
amit egy héttel később a kosár-
labda világbajnokságon adnak
elő Spanyolországban.

Ugyancsak kiemelt figyelem
övezte Rippel Ferenc és Rippel
Viktor különleges műsorszámát.
Az erő és a művészet harmóniája
– ez a mottója a nemzetközi hírű
artistáknak, amely jól jellemzi lé-
legzetelállító mutatványaikat. A Rippel fi-
vérek elárulták, hogy 25 évvel ezelőtt jár-
tak először városunkban, de egészen
mostanáig nem adódott lehetőségük
újabb látogatásra, éppen ezért rendkívül
boldogok, hogy felkérést kaptak polgár-
mesterünktől, hiszen itt összpontosultak
bennük a régi és az új élmények és alig
várták, hogy immár felnőttként újra fel-
fedezhessék Szerencs szépségeit.

Az események sorát közönségtalálkozó
követte, ahol a Diósgyőri VTK edzői és já-
tékosai álltak a szurkolók rendelkezésé-
re. Árki Gábor sportigazgató, Szivics To-
miszláv vezetőedző és Veréb György ka-
pusedző mellett Kádár Tamás és Bacsa
Patrik is eljött a csokoládé fővárosába.
Mivel sok szerencsi  jár a DVTK meccsei-
re, így a szép számú érdeklődőtől folya-
matosan záporoztak a kérdések a Diós-
győr képviselői felé.

Szomorú apropóból állt a publikum elé
Brézai Zoltán, a Nemzeti Művelődési In-
tézet módszertani referense, aki váro-
sunk kiemelkedő sportolójáról, a fiatalon

elhunyt Kulcsár Anitáról emlékezett meg.
A világklasszis kézilabdázó példaértékű
pályafutásának méltatása után Brézai
Zoltán bejelentette, hogy a művelődési
intézet megyei irodája és az értéktár bi-
zottság azon dolgozik, hogy a sportolók
csúcsteljesítményét is számításba vegyék
a megyei értéktár kialakítása során, ezzel
is segítve Kulcsár Anita szellemi öröksé-
gének fennmaradását.

A néhai válogatott kézilabdázó tisztele-
tére léptek pályára a 2000-es évek magyar
női válogatott játékosai a Szerencs VSE lá-
nyai ellen. Az egész napos rendezvényt
kispályás labdarúgó-mérkőzés zárta, ame-
lyen a meghívott sportolók és városunk
képviselői mérték össze tudásukat. 

Szabó Árpádtól, a sportnap főszervező-
jétől megtudtuk: a fesztivál elsődleges
célja az volt, hogy az egészséges életmó-
dot népszerűsítse, a helyi és környékbeli
embereket testközelből ismertesse meg
azokkal a kiváló sportolókkal, akiket ko-
rábban csak a médiában láthattak.

R.P.

A bajnokokkal együtt mozdult a város
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Szerencs központjában tégla-
építésű társasházban, teljesen
felújított, 2. emeleti, 57 m2-es la-
kás (fa nyílászárók + szúnyoghá-
ló, beépített szekrények, klíma,
masszázskád) hozzá tartozó ga-
rázzsal eladó. Érd.: 30/525-
4740. (13-14-15-16)
Szerencs főutcáján (ESZEI-vel
szemben) 100 m2-es, felújított
családi ház akár irodának, üzlet-
nek is, valamint Bekecsen 85 m2-
es családi ház eladó. Érd.:
30/8363-302. (13-14-15-16)
Szerencs, Erzsébet utca 9. szám
alatti kétszobás, összkomfortos,
kertes családi ház melléképüle-
tekkel eladó. Érd.: 47/362-788.
(13-14)
Tarcal, Keresztúri út 40. szám
alatt 5 szobás, 2 fürdőszobás, új
építésű családi ház azonnal be-
költözhetően eladó. Érd.:
70/540-8663. (13)
Szerencs legszebb helyén az On-
di úton kertes családi ház eladó,
vételár megegyezés szerint. Érd.:
30/624 4878. (14-15)
Szerencs központjában, szintes

családi ház eladó (térkövezett
udvar, kert központi fűtés (gáz,
vegyes). Irányár: 14 000 000 Ft.
(14-15)

VEGYESVEGYES

Szerencsen négyrészes, kékszí-
nű szekrénysor áron alul, vala-
mint 18 méteres vaskerítés kis
és nagykapuval eladó. Érd.:
20/433-1424. (13-14)
Eladó: Lehel fagyasztós hűtő
140 és 120 literes; Philips, egy-
szer használt olajsütő, alig hasz-
nált, Hausel gyümölcscentrifuga,
220V-710W ütvefúró, ford. sza-
bályozós; ajtózárak sima és beté-
tesek (hengerzár); villanykály-
hához ventilátor, allergén pap-
lan, állíthatós kempingszék, mo-
dern vezetékes telefonok. Érd.:
47/362-855. (13-14)
Eladó Mezőzombor határában
3,5 ha szántó. Érd.: 30/439-6957
(14- 15)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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Nyitva tartás: kedd-péntek: 7-17 óráig, szombat: 6.30-12 óráig.
Szerencs, Sallai út 18. (a Piactér mellett) Tel : 47/361-074.

SZERENCSI HÚS-VÁRSZERENCSI HÚS-VÁR
Belovecz és Társa Kft.

Étkezési utalványt elfogadunk!Étkezési utalványt elfogadunk!

Dobó Katica úti húsboltDobó Katica úti húsbolt
Nyitva tartás: edd: 7-14 óráig, szerda-péntek: 7-16 óráig,

szombat: 6.30-12 óráig.
k

Szerencs, Dobó Katica út 32., telefon: 47/361-018

Ajánlatunk visszavonásig:Ajánlatunk visszavonásig:

– Sertés oldalas
Sertésláb
Hegyaljai füstölt falusi kolbász
Lángolt kolbász (Bogdányi)
Parasztkolbász (Bogdányi)
Sümegi sonka
Müncheni pálcikák
Hegyaljai sertés lecsókolbász
Kaiser baromfi lecsókolbász
Virsli Húsmester
Kaiser párizsi
Csemegeszalonna (Bogdányi)
Sertészsír (0,5 kg és 1 kg)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1100 Ft/kg
250 Ft/kg

1370 Ft/kg
1190 Ft/kg
1190 Ft/kg
1680 Ft/kg
1120 Ft/kg
770 Ft/kg
520 Ft/kg
540 Ft/kg
400 Ft/kg

1060 Ft/kg
460 Ft/kg

Cím: Szerencs, Kassa út 4.
Telefon: 20/981-6065

Elektromos kerékpár
akkumulátor

Elektromos kerékpár
akkumulátor

szakszer új akkumulátor
cseréjét vállalom.

ű bevizsgálását,

Tavaszi és nyári
akkumulátor akció!

motorkerékpár

Boltunkban vállalunk

– színes nyomtatást

– fénymásolást, spirálozást

– bélyegzőkészítést

– pólóra nyomtatást

– gravírozást serlegre, bögrére, tollra…

vállaljuk továbbá szakdolgozatok

köttetését is.

:

City Marketing 2004 Kft.
Telefon: 47/362-806, 20/323-7974.
City Marketing 2004 Kft.
Telefon: 47/362-806, 20/323-7974.

elikánelikánelikánelikán
apír-írószerapír-írószerapír-írószerapír-írószerPPPP 3900 Szerencs,

Kossuth tér 4.

Cégeknek
20 000 forint felett

ingyenes kiszállítás!

Méteráru, rövidáru és lakástextilMéteráru, rövidáru és lakástextil
Szerencs, Rákóczi út 105.

Telefon: 47/364-700, 20/804-5953Kelm
e

Kelm
e

Kelm
e

Kelm
e

Őszi kínálatunk:
• kabátszövet polárok műbőrök bútorszövetek és egyéb

méterár k kötőfonalak a szivárvány összes színében
átmeneti és téli paplanok, párnák,
ágyhuzatok függönyök,
karnisok, árnyékolók

• • •

u •

•

•

…

S gzol áltatásaink:
helyben függönyvarrás,
javítások kiegészítők készítése
(díszpárnák, kötények, terítők)
minden ami otthonába szükséges.

•

•

•
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Cégünk állami vadászvizsgát megelőző
tanfolyami képzést indít.

2014-től kötelező a tanfolyamon részt venni 
a vizsgát megelőzően!

A képzés időtartama: 
100 óra (70 óra elmélet és 30 óra gyakorlat)
A képzés helyszíne: Szerencs, Fő út 45. sz.

Lőgyakorlat: Levente Lőtér Szerencs
Terepgyakorlat:

Nyírjes-Vad Kft. vadászterülete (Szerencs)
NÉBIH: 04.3./1486-10/2014; Fnysz: 00995-2008

További részletes információ a honlapunkon:
http://www.loterszerencs.hu/

Téged vár az Édes Álom Cukrászda!Téged vár az Édes Álom Cukrászda!
Megújult  katalógussal,

széles fagylaltkehely választékkal
várjuk Kedves vásárlóinkat.

Tovább folytatódik a 3-at fizet,
4-et vihet akciónk.

Töltsön nálunk hangulatos környezetben,
hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel.

Tovább folytatódik a 3-at fizet,
4-et vihet akciónk.

Töltsön nálunk hangulatos környezetben,
hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel.

Tovább folytatódik a 3-at fizet,
4-et vihet akciónk.

Töltsön nálunk hangulatos környezetben,
hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel.

Tovább folytatódik a 3-at fizet,
4-et vihet akciónk.

Töltsön nálunk hangulatos környezetben,
hűsítő perceket!

Várjuk szeretettel.



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

Szerencsi zöldfűszeres sonka

Szerencsi Cserkész kolbász

Szerencsi nyári turista felvágott

Szerencsi Erdélyi szalonna

Szerencsi borsos mini kolbász

Szerencsi füstölt kenyérszalonna

Szerencsi zöldfűszeres sonka

Szerencsi Cserkész kolbász

Szerencsi nyári turista felvágott

Szerencsi Erdélyi szalonna

Szerencsi borsos mini kolbász

Szerencsi füstölt kenyérszalonna

1488 Ft/kg

1559 Ft/kg

1349 Ft/kg

1309 Ft/kg

1559 Ft/kg

1009 Ft/kg

1488 Ft/kg

1559 Ft/kg

1349 Ft/kg

1309 Ft/kg

1559 Ft/kg

1009 Ft/kg

Az akció 2014. augusztus 8-tól módosításig érvényes.

KUPONLÁZKUPONLÁZ
Vásárlásai után 200 Ft-os kupont adunk…

Részleteket keresse
a Húsboltunkban és a www.szermgrt.hu

AKCIÓS TERMÉKEINKAKCIÓS TERMÉKEINK

Egy kis hazai...Egy kis hazai...

Szerencs, Rákóczi út 107.

Nyitva tartás: kedd–péntek 7–17 óráig,
szombat 7–12 óráig.

15W-40 és 10W-40 motorolaj 1 000 Ft/l

LÁTOGASSON EL HOZZÁNK vagy hívjon a 20/9263-710 számon.

Szerencs, Széchenyi út 18.
Tel.: 47/362-701, mobil: 20/926-3710.

BERECZK AUTÓSBOLT

Minőségi fényszóró, izzók fényerővel.+50% +90%

KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!KEZDJE NÁLUNK A VÁSÁRLÁST!

Lakásba, udvarra, garázsba, autóba. Nagyon gazdaságos, megéri váltani!

A nálunk vásárolt helyzetjelző, fényszóró és hátsólámpa izzókat
HÖLGYVÁSÁRLÓINK RÉSZÉRE DÍJMENTESEN KICSERÉLJÜK!
Permetező és kisgépgyertya, fűnyíróolaj,

raszter fólia, Kevlár 3D fólia, elemek.

Fémmentes BOSOKO ablaktörlő AKCIÓ!
A nálunk vásárolt ablaktörlőket felszereljük!díjmentesen

LED világítás 90%-os
megtakarítás!

LED világítás 90%-os
megtakarítás!

Rossz illatok jönnek be a klíma bekapcsolásakor?
KÉRJEN Klímatisztítást Ózongenerátorral!!
A BERECZK AUTÓSBOLTBAN.

Egy kezelés 40 perc és autója vírus- és baktériummentes lesz!

E-JELES NAPPALI MENETFÉNYEK, UNIVERZÁLIS ÉS MÉRETPONTOS ÜLÉSHUZATOK

RENDSZÁMTARTÓ AKCIÓ: 1 DB 250 Ft

Zemplén Tourist Kft. Szerencs, Rákóczi 67.
Tel.: 47361-151 • e-mail: zemplen.tourist@t-online.hu
www. .hu • Eng. szám: R-1787/1998

•

zemplentourist

Szerencsről
a Plitvice-i tavakhoz

NON STOP szeptember 20-án

Részvételi díj:

+ belépő és utasbiztosítás
ő15 900 Ft/f

 

Szerencs-Ond: 
KKiirráállyy CCsseemmeeggee 

F  u. 141/a. 
IIttaallbboolltt 
F  u. 24. 

TTóó BBüüfféé ((HHoorrggáásszzttóó)) 
 

Bekecs: 
NNeemmzzeettii DDoohháánnyybboolltt 

Honvéd u. 8. 
VVeeggyyeessbboolltt 

Honvéd u. 100. 
 

Szerencs:
MMáákksszzeemm BBüüfféé 
(Egészségház) 
Bekecsi u. 10. 

DDoommiinnóó KKiisskkooccssmmaa 
Ondi u. 62. 

BBüüfféé FFaallaattoozzóó 
Gyár u. 1. 

TTaarrkkaabbaarrkkaa BBüüfféé 
Gyár u. 61. 

ÉÉlleellmmiisszzeerr VVeeggyyeessbboolltt 
Dózsa György u. 25/a. 

CCssiikkii CCsseemmeeggee 
Rákóczi u. 8. 

CCsseemmeeggee BBoolltt 
Kossuth tér 4. 

VVáárroossii FFüürrdd  ééss 
WWeellllnneesshháázz 

Rákóczi u. 94. 

GGaalléérriiaa KKáávvéézzóó 
(Rákóczi-vár) 
Hunyadi u. 1. 

VVáállssáágg CCeenntteerr 
Zrínyi u. 1. 

 
 

Az árak tájékoztató jelleg ek, üzletenként eltérhetnék! 


