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Idén is tízezer forintos isko-
lakezdési támogatásban ré-
szesülnek a szerencsi diá-
kok. Az Erzsébet-utalványok 
2015. október 15-ég igényel-
hetők a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatalban. 

(Írásunk a 3. oldalon)
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BECSENGETTEK
A szerencsi Rákóczi Zsig-
mond Református Általá-
nos Iskola augusztus 30-án
megtartott ünnepélyes év-
nyitóján Balázs Pál refor-
mátus lelkész kérte Isten
áldását az új tanévre, az
iskolákban történő munká-
ra, a pedagógusokra. 

(Írásunk a 7. oldalon)



A Rákóczi-várban Koncz Ferenc polgármester
szólt arról, hogy az ünnep legfontosabb üzenete
nem más, mint hogy emlékeztet a magyar föld
és a magyar ember közötti megbonthatatlan kö-
telékre, ami napjainkban – tekintettel az egyre
növekvő kivándorlásra – különösen érvényes.
Dr. Mengyi Roland országgyűlési képviselő sze-
rint ezen a napon összefonódnak legfontosabb

értékeink, a keresztény emberség, valamint a
nemzeti öntudat és erő. A történelmi egyházak
szerencsi képviselői megáldották, és megszen-
telték az új kenyeret, majd a résztvevők koszorút
helyeztek el Szent István király emléktáblájánál.
A műsorban fellépett a Hajnali Néptáncegyüttes,
a bulgáriai Folklor Dance és az Olaszországból
érkezett Associazione Folklorica Minturno.

Dr. Fazekas Sándor, földművelésügyi miniszter
megnyitó beszédében kitért arra, hogy Szerencs
és környéke, Tokaj-Hegyalja olyan értékekkel

rendelkezik, melyek méltán irigylésre méltóak
az ország más tájegységein élők számára.
Szomráki Róbert, a Dél-Zemplén Vidékfejlesz-
tési Szövetség munkaszervezet-vezetője többek
között leszögezte: napjainkban már egyértelmű
a szándék a helyi termékek piacának bővítésére
hazánkban. Ennek oka első sorban az, hogy a
fogyasztói bizalom és igény jelentősen növeke-
dett a kifejezetten magas minőséget képviselő
kézműves áruk iránt.

Elhangzott, hogy a 2014-2020 közötti vidék-
fejlesztési program fő célja a gazdaság fejlesz-
tése, ezen belül a már meglévő termelési kapa-
citások bővítése, újak létrehozása és az együtt-
működésekből származó kezdeményezések tá-
mogatása. Szomráki Róbert kiemelte, hogy a

kis- és középvállalkozások kifejezetten nagy
szerepet kapnak ebben a programban, mely tar-
talmazza, hogy a helyi termékeknek teret, lehe-
tőséget, piacot kell biztosítani a jövőben.

A VIII. Országos Csokoládé Fesztivál szakmai
programjaként szervezett konferenciát Sze-
rencsen 2015. augusztus 22-én a Dél-Zemp -
lén Vidékfejlesztési Szövetség. A tanácsko-
zás nyitányában Bűdi Károly, a Dél-Zem plén
Vidékfejlesztési Szövetség elnöke köszön-
tötte a résztvevőket, majd Koncz Ferenc,
Szerencs polgármestere a Leader csoportra
utalva beszélt arról, hogy a vidék számára
rendkívül  fontosak  az  ilyen  közösségek,
melynek tagjai egymást erősítve igyekez-
nek képviselni településeik érdekeit.

A történelmi egyházak képviselői megáldották és megszentelték az új kenyeret.

készül Az új 
turisztikAi központ

Szerencs Város Önkormányzata idén má-
jusban megkezdte a város tulajdonában lévő
egykori cukorgyári raktárépület felújítását,
hogy ott turisztikai centrumot hozzanak létre.
Az uniós forrásból finanszírozott projekt kivi-
telezője – a Szivárvány-Ép Kft. – augusztus
elejére végzett a szerkezeti átalakításokkal, a
földszint feletti födém átépítésével, a tető-
szerkezet megerősítésével és hőszigetelésé-
vel, valamint új homlokzati falnyílások kiala-
kításával. Ezzel egyidejűleg elkészültek az
épületgépészeti alapvezetékek, valamint a
belső válaszfalak is. Szerencs Város Önkor-
mányzata azzal a céllal újítja fel az egykori cu-
korraktár épületét, hogy ott a helyi csokolá-
dégyártás történetét bemutató tárlat mellett
turisztikai centrumot hozzanak létre.

Koncz Ferenc (balra), dr. Fazekas Sándor 
és dr. Takács István egyeztet a konferencia 
előtti percekben.

Helyi termékeink, Helyi értékeink
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Megkezdődött a tetőhéjazat cseréje is.

Szent  István  király  és  az  új  kenyér  ünnepén,  augusztus  20-án  rendezett
megemlékezést Szerencs Város Önkormányzata. Délelőtt a Munkás Szent József
római katolikus templomban Kocsis Sándor római katolikus plébános beszédében
hangsúlyozta a honfitársaink iránti szeretet fontosságát, és kiemelte, hogy ne
csak külföldön örüljünk egymás magyarságának, hanem itthon is lássuk meg 

felebarátaink értékeit, becsüljük és ápoljuk a kapcsolatainkat.

Az új kenyér ünnepén
hírek
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tisztelt olvasóink!

Ebben az esztendőben harmincadik év-
folyamához érkezett a város lapja, a 
Szerencsi Hírek. A jubileum arra ösztön-

zött minket, hogy idén ismét egy újabb, olva-
sóink igényeihez még inkább alkalmazkodó
újság kerüljön az Önök kezébe. Lapunk az el-
múlt időszakban is több változtatáson ment
keresztül: elsőként a nagyméretű A3-as for-
mátumról áttértünk egy sokkal kezelhetőbb,
áttekinthetőbb, olvasóbarát méretre, melyről
az elmúlt években számtalan pozitív vissza-
jelzést kaptunk a szerencsiektől. Az újság ma
már A4-es méretben, a legújabb nyomdai
technológia alkalmazásával, 20 színes oldalon
igyekszik kiszolgálni a helyben élőket.

A mostani, jelentős arculatváltás hűen
tükrözi a lap elkötelezettségét a hagyomá-
nyok, városunk múltjának tisztelete mellett.
A tradíciók megőrzésén túl azonban leg-
alább ilyen fontos számunkra a jövő, ezért a
régmúlt jelképei mellett a mai kornak még
inkább megfelelő, modern, a legszélesebb
korosztály igényeit kielégítő tartalommal je-
lentkezünk az elkövetkező időszakban.

A Szerencsi Hírek a jövőben is az Önök új-
ságja, mely ingyenesen jut el minden helyi
háztartásba. Szerkesztőségünk számára to-
vábbra is fontos, hogy első sorban az aktuá-
lis helyi hírekkel, a városban történt esemé-
nyek részleteivel, a jövőnket érintő közérde-
kű információkkal ismertessük meg olvasó-
inkat. Kérem fogadják szeretettel a megújult
városi lapot, mely ezentúl is Önökről, a sze-
rencsieknek szól!

Muhi Zoltán
felelős szerkesztő
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Szerencs város jegyzője a közelmúltban leve-
let juttatott el a település lakóinak, amelyben
többek között felhívja a figyelmet az átvett sár-
ga kukák használatának szabályaira. E szerint,
illetve az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gaz-
dálkodási Önkormányzati Társulás tájékoztatá-
sa alapján a szelektív gyűjtés várhatóan 2015.

október végén, november elején kezdődik, te-
hát eddig az időpontig nem érdemes megtöl-
teni és a kapuk elé helyezni ezeket a tárolókat.

Dr. Barva Attila jegyző arról is tájékoztatja a
szerencsieket, hogy a közeljövőben tervezik a
sárga gyűjtőedények pótosztását, melynek pon-
tos időpontját közzétesszük lapunk hasábjain.

Az Abaúj-Zemplén Szilárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulás sikeres
pályázatának  köszönhetően  2015.  augusztus  13–15.  között  megkezdődött  a 

projekt során beszerzett szelektív hulladékgyűjtő edények kiosztása.

A szelektív
HullAdékgyűjtésről
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Szerencs Város Önkormányza-
ta rendelete alapján tanévkezdé-
si támogatás állapítható meg az
általános iskolai, középfokú in-
tézményben tanulmányokat foly-
tató gyermek jogán annak a szü-
lőnek, vagy más törvényes kép-
viselőnek, aki a rendelet hatály-
ba lépését megelőzően Szeren-
csen állandó lakcímmel rendel-
kezik.

Tanévkezdési támogatásra jogosult továbbá
saját jogán az a nagykorú, aki első felsőfokú
végzettsége megszerzése érdekében nappali
oktatás munkarendje szerint tanulmányokat
folytat. A támogatás összege 10 000 Ft/tanuló,
melyet Erzsébet-utalvány formájában kapnak a
jogosultak. A támogatás 2015. október 15-ig
igényelhető a Szerencsi Polgármesteri Hivatal-
ban a kérelem kitöltésével és benyújtásával.

A kérelem beszerezhető a Szerencsi Polgár-
mesteri Hivatal portaszolgálatánál vagy letölt-
hető a www.szerencs.hu honlapról. A kérelem-
hez csatolni kell a szülő (kérelmező) és a gyer-
mek lakcímét igazoló hatósági igazolvány má-
solatát, valamint közép-, illetve felsőoktatásban
résztvevő esetében az oktatási intézmény által
kiadott tanulói/hallgatói jogviszony fennállásá-
nak igazolását.

iskolAkezdési támogAtás szerencsi diákoknAk
Idén  is  tízezer  forintos  iskolakezdési  támogatásban  részesülnek  a  szerencsi
lakhellyel rendelkező diákok. Szerencs Város Önkormányzata tavaly döntött arról,
hogy a kommunális adó nullára csökkentése után újabb kedvezményt nyújtanak
azoknak a szerencsi családoknak, akiknek gyermekei általános-, középfokú- vagy
felsőoktatási intézményben folytatják tanulmányaikat. Az Erzsébet-utalványok 

2015. október 15-ég igényelhetők a Szerencsi Polgármesteri Hivatalban.



Koncz Ferenc,
Szerencs polgármes-
tere köszöntőjében
a csokoládé ünnepe-
ként említette a hét-
végi programot, de

mint megjegyezte, ez nem történhet meg a dol-
gos hétköznapok nélkül. – Több éve munkálko-
dunk miniszter úrral együtt azon, hogy a lerom-
bolt cukorgyárunkat újjáépítsük és sok feladat
vár még ránk, hogy a helyi csokoládégyártást
minél tovább tudjuk vinni azért, hogy az ilyen
alkalmakat közösen ünnepelhessük a jövőben
is – fogalmazott a városvezető. Dr. Fazekas Sán-
dor a csokoládé fővárosának nevezte Szeren-
cset, ahol a helyben készített édesség szorosan
összekapcsolódik a világörökségi terület kincsé-
vel, a tokaji borral. A földművelésügyi miniszter
szerint az, hogy a szerencsi csokoládé egy helyi
vállalkozásnak köszönhetően fennmaradt, ab-
ban testet ölt a magyar ember munkaszeretete,
hogy olyan példaképek vannak előttünk, mint
Szent István király, aki a magyar államot adta
nekünk, aki a magyarságot a kereszténység út-
jára irányította és megteremtette az alapját an-
nak, hogy népünk egy ezredéven keresztül
fennmaradjon. – Aki ideérkezik, annak megdo-
bogtatja a szívét az érzés, hogy ez egy nemzeti
érzelmű, keresztény város, ahol élnek a magyar
hagyományok, melyek nem csak az itteniek, ha-
nem valamennyi magyar ember számára fonto-
sak – fogalmazott a miniszter utalva a város
keleti kapujánál épített hármas halom, kettős
kereszt emlékműre. 

Szénási Lajos külgazdasági attasé, Magyaror-
szág Kassai Főkonzulátusa nevében köszöntötte
a csokoládéfesztivál résztvevőit. Demeter Ervin,

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye kormánymegbí-
zottja szerint mindenki számára egyértelmű,
hogy a csokoládé egybeforrt Szerencs nevével,
ami nem véletlen, hiszen 92 esztendős hagyo-
mánya van ennek ezen a településen.

Az ünnepélyes megnyitó végén szerencsi
óvodások, a Rákóczi és Bolyai iskola diákjai, va-
lamint a Hajnali Néptáncegyüttes adtak műsort.

M. Z.
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Zenekarok, mazsorettek és a meg-
hívott vendégek – közöttük dr. Faze-
kas Sándor földművelésügyi minisz-
ter, Demeter Ervin kormánymegbízott
és Koncz Ferenc, Szerencs polgár-
mestere, valamint a térség település-
vezetői – felvonulásával kezdődött
2015. augusztus 22-én reggel a VIII.
Országos Csokoládé Fesztivál Szeren-
csen. A résztvevők a város főutcáján
sétáltak végig, a sorok között közis-
mert mesefigurák osztogatták a cso-
koládét, hívogatták a járókelőket a
rendezvény helyszínére.

A  VIII.  Országos  Csokoládé  Fesztivál  ünnepélyes
megnyitóján dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter
(fotónkon) a csokoládé fővárosának nevezte Szerencset,
ahol szorosan összekapcsolódik a helyi édességgyártás és 

a világörökségi terület kincse, a tokaji bor.

szerencs A csokoládé FővárosA

A fesztivál előkészí-
tésében, megrendezé-
sében résztvevő intéz-
mények, szervezetek
munkatársai, önkénte-
sek kaptak meghívást
arra a záróeseményre,
amit augusztus 28-án
tartottak a szerencsi

Rákóczi-vár kertjében.
Koncz Ferenc polgármester beszédében kö-

szönetet mondott mindazoknak, akik munká-
jukkal hozzájárultak a program sikeréhez, kie-
melve a Szerencsi Művelődési Központ, a két
önkormányzati cég, a Városgazda és Városüze-
meltető Kft. dolgozóit, a Szerencsi Polgárőr
Egyesület önkénteseit, a Szerencsi Rendőrkapi-
tányság, a katasztrófavédelem beosztott állo-
mányát, a Szerencsi Bonbon Kft.-t és a több
száz intézményi munkatársat, önkénteseket.
Ugyancsak a köszönet hangján szólt a szeren-
csiekhez, akik türelmükről tettek tanúbizonysá-

got, hiszen a három napos csokoládéünnep je-
lentős zajjal járt a település központjában.

Csider Andor igazgató összegzésében mond-
ta el: 20 intézmény, 460 fővel vett részt a fesz-
tivál megrendezésében. A Szerencsi Művelődési
Központ vezetője gratulált a KLIK Szerencsi Tan-
kerület által szervezett sportnaphoz, a Szerencsi
Tűzoltóparancsnokság hagyományőrző verse-
nyéhez, illetve a vasárnap tartott egészségnap-
hoz, melyek kiválóan egészítették ki a fesztivál
programjait. Elhangzott továbbá, hogy idén a
tavalyinál tíz százalékkal több, összesen 33 887
fizetővendég vett részt a három nap alatt; 138
kiállító volt jelen, ebből 23 helyen csokoládé-
gyártó és -árusító standokkal találkozhattak a
vendégek. Pénteken 6 181-en, szombaton 16
748-an, vasárnap 9 958-an váltottak belépőt, a
három nap alatt 9 239 szerencsi jegyet adtak ki
a szervezők. Csider Andor zárszavában elmond-
ta, hogy a pénzügyi adatok még összegzés alatt
állnak, de egy bizonyos: a VIII. Országos Csoko-
ládé Fesztivál nem ráfizetéses. M. Z.

több mint 33 ezer látogAtó
A tavalyinál tíz százalékkal több vendég érkezett a VIII. Országos Csokoládé
Fesztivál  programjaira.  Minderről  Csider  Andor,  a  rendezvény  fő  szervezője 

(fotónkon) beszélt az augusztus 28-án megtartott záróeseményen.

FelvonulássAl kezdődött A Fesztivál

SZERENCSI hírekhírek
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Az Ocho Macho, a Depresszió és a Tankcsap-
da fellépésének köszönhetően bizonyosan né-
zőcsúcsot döntött a fesztivál nulladik napja. Ha-
talmas látogatottság jellemezte a szombati és
vasárnapi hangversenyeket is, ami nem megle-
pő, hiszen a színpadokon olyan nagy bandák
csaptak a húrok közé, mint az Anna and the Bar-
bies, a Kowalsky meg a Vega, a Mobilmánia, a

Quimby, a Punnany Massif, a Balkán Fanatik, a
Vad Fruttik és városunk büszkesége, a Hooligans.
Mellettük természetesen sokan kíváncsiak vol-
tak – a teljesség igénye nélkül – az Örökség, a
Hősök, a Children Of Distance, a Wellhello, a Bel-
mondo, a 100 Folk Celsius, az MDC, Tóth Vera és
a Zolbert, a The Biebers, a Szabó Balázs Bandája
és a Dalriada előadására is.

A koncerteken túlmenően nagy sikere volt a
csokoládébarlangnak, ahol az Ekker Róbert által
készített csokiszobrok megtekintése mellett a
vendégek megkóstolhatták különféle gyártók
csokoládétermékeit, illetve a Szerencsi Bonbon
Kft. több helyszínen is kényeztette az édesszá-
júakat helyben készített nyalánkságokkal.

Ezúttal is voltak kísérőrendezvények, hiszen
megszervezték az első Csoki Kupa Rapid Sakk-
versenyt, a vidékfejlesztés területén tevékeny-
kedő szakemberek nemzetközi konferencián ve-
hettek részt, valamint egyebek mellett hagyo-
mányőrző tűzoltóvetélkedő, motoros bemutató,
zenés ökörsütés, illetve egészségmegőrző, test-
mozgásos programok várták a látogatókat.

Idén  nyolcadik  alkalommal  nyitotta  meg  kapuit  Tokaj-Hegyalja  legnagyobb
könnyűzenei és gasztronómiai eseménye, az Országos Csokoládé Fesztivál. A
szerencsi  városközpontban  megrendezett  vigasság  három  napon  keresztül,
augusztus 21-e és 23-a között nyújtott nagyszerű élményeket a sokszínű zenei
felhozatallal,  a  kísérőprogramokkal,  a  gazdag  vásári  forgataggal  és 

természetesen rengeteg csokoládéval.

Szerencsi csokoládéban nem volt hiány 
a három nap alatt.

Gyurán Zsuzsa
Harmadik napja va-

gyok itt a csokoládé-
fesztiválon, leginkább a
koncertek miatt láto-
gattam el a rendez-
vényre. Különösen a
Tankcsapda, a Vad Frut-

tik és a Quimby vonzott ide, de legjobban a Ho-
oligans koncertjét várom. Csodálatos, hogy van
egy ilyen fesztiválunk, ami egy évben egyszer
Szerencsre irányítja az ország figyelmét, az pe-
dig nagy ajándék, hogy a helybeliek szombaton

és vasárnap ingyenesen
látogathatják a progra-
mokat. Biztos, hogy jö-
vőre is itt leszek!

Simon  Vanesz-
sza (Bekecs): 

A párommal jöttem
el a fesztiválra, nagyon

jól érezzük magunkat, remekül szórakozunk a
koncerteken és az egyéb programokon egya-
ránt. Zeneileg inkább a rockzene híve vagyok,
így igyekeztem minél több ilyen előadásba be-
lenézni, különösen tetszett a Depresszió, a
Tankcsapda, a Mobilmánia, a Sabotage és az
AB/CD, ma pedig a The Biebers és a Hooligans
fellépését várom. Teljes mértékben elégedett
vagyok a csokoládé-felhozatallal is, sokat kós-
tolgattunk, és örültünk neki, hogy a belépőhöz
is kaptunk csokit.

Baranyi István
Ez a nyolcadik feszti-

vál és hála a Jóistennek
eddig mindegyiken
részt tudtam venni. Az
eddigiekről is nagyon
pozitív volt a vélemé-
nyem és úgy gondo-

lom, egyre szélesebb a kínálat, nekem egyre
jobban tetszik, amit itt tapasztalok. Az, hogy

több ezer ember érkezik Szerencsre, az sok-sok
embernek nagyon kemény munka, de abban
biztos vagyok, hogy a városnak ez nagyon jó.

Nagy Gabriella
Én úgy vettem észre,

hogy idén mintha keve-
sebben lennének és
amit nagyon hiányolok,
hogy nincsenek jelzé-
sek, hogy a szerencsi
csokoládét hol lehet

megtalálni a fesztivál területén. A zenekarok kö-
zül nagyon szerettem volna megnézni a Killer
Surprise-t, amit sajnálok, hogy idén a fizetős,
koncertnapra szerveztek. Bár nem akarom meg-
bántani a szerencsi fiúkat, de kicsit már unal-
masnak tartom a Hooligans koncertjét. Összes-
ségében nem egy rossz program, hiszen haza
jönnek családtagok, a régi barátok, de úgy látom
már nem kifejezetten a szerencsi csokoládéról
szól ez a rendezvény.

mi A véleménye Az idei Fesztiválról?mi A véleménye Az idei Fesztiválról?

Koncz Ferenc polgármester a nagy sikerű Hooligans koncertje előtt 
köszöntötte a fesztivál résztvevőit.

Három nAp zenével és csokoládévAl
SZERENCSI hírekhírek



A Sourcing Hungary Kft. csoportos villamos-
energia közbeszerzésben való részvételre tett
javaslatot Szerencs Város Önkormányzatának.
Móczár Benjámin, a cég vezető ügyfélmened-
zsere tartott tájékoztatót arról, hogy jelenleg
az egyetemes szolgáltatótól vásárolja a tele-
pülés a villamos energiát. A mostani árhoz ké-
pest a csoportos közbeszerzési eljárással akár
5-6 Ft/kW fajlagos megtakarítás is elérhető. Ez
Szerencsnek éves szinten mintegy 4,6 millió
forint költségcsökkentést jelentene. Koncz Fe-
renc polgármester szerint vonzó az ajánlat, na-
pokon belül további tárgyalásokat folytatnak
a témában.

Módosította a képviselő-testület a város
2015. évi költségvetését, melyre az első félév-
ben bekövetkezett változások, jelentős részben
az elnyert pályázatok miatt volt szükség. A tör-
vényi előírásoknak megfelelően az önkormány-
zat elrendelte a helyi esélyegyenlőségi program
felülvizsgálatát, majd határozat született arról,
hogy a Szerencsi Városüzemeltető Nonprofit
Kft. üzemeltetésében lévő, Kossuth út 4. szám
alatti Civilek Házában 10 ezer forint havi díjért

irodát biztosítanak a Magyar Vöröskereszt Sze-
rencs Területi Szervezete számára. 

A közelmúltban nyugállományba vonult Dar-
vas László római katolikus plébános 1560 pa-
lackból álló borgyűjteményt ajándékozott a vá-
rosnak. A képviselő-testület a készlet kezelésé-
vel a Zempléni Múzeumot bízta meg. Dr. Egeli
Zsolt számolt be arról, hogy Horvátország meg-
határozó édesipari vállalata, a KRAŠ csokoládé-
művek három munkatársa meglátogatta az idei
csokoládéfesztivált, a remények szerint a 2016-
os eseményen már ez a cég is bemutatkozhat
termékeivel.

Dr. Barva Attila jegyző ismertette, hogy Da-
nyi László a képviselői alap ráeső részéből két
havi összeget ajánlott fel az ondi római katoli-
kus egyház részére orgona vásárlására. Dr. Sütő
Szilveszter egy havi összeget a csokoládéfesz-
tivál zárórendezvényének költségeire, dr. Egeli
Zsolt a képviselői alap két havi részéből 75 ezer
forintot a szerencsi református egyház lelkészi
hivatalának felújítására, 25 ezer forintot pedig
a Szerencs VSE sakkszakosztályának ajánlott fel.

M. Z.
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„A csokoládéfeszti-
vál kinőtte magát” –
jelentette ki Koncz
Ferenc polgármester,
aki kérésünkre a ren-

dezvény záróestjén
röviden értékelte a há-

romnapos rendezvényt.
– Nyugodtan kijelenthetjük, hogy ilyen so-

kan még soha nem vettek részt a csokoládé-
fesztiválon, még soha nem tartózkodott ennyi
ember egyszerre a városközpontban. Termé-
szetesen ezt minden éven el tudjuk mondani,
hiszen egyre népszerűbb és látogatottabb az
esemény, ami nyilván köszönhető egyrészt a
csokoládénak, másfelől pedig a művelődési
központ szervezésének. Ezúton is szeretném
megköszönni a rendezők munkáját mind kul-
turális, mind rendfenntartó területen, amiért
ez a három nap gördülékenyen, konfliktusok
nélkül telt el. Az imént tudtam meg, hogy a
rendezvényünk országos szinten bekerült a tíz
legnagyobb fesztivál közé, és ez hatalmas do-
log, minden szerencsi büszke lehet erre. Azért
tartom fontosnak ezt a kezdeményezést, mert
ezzel felhívjuk a figyelmet a helyi csokoládé-
gyártásra, és reményeink szerint ez is segíthet
abban, hogy minél több itteni és környékbeli
embernek tudjunk ezen a téren munkát biz-
tosítani. Természetesen már most elkezdődik
a következő fesztivál szervezése, figyelembe
véve a mostani tapasztalatokat, visszajelzé-
seket, és bízunk abban, hogy jövőre is ilyen jó
idő lesz ránk. Nyilvánvaló, hogy a csokoládé-
fesztivál kinőtte magát, így a következő alka-
lommal mindenképpen szeretnék területileg
bővíteni a rendezvényt.

Dr. Takács István, a
Szerencsi Bonbon Kft.
ügyvezetője elégedet-
ten tekint vissza a VIII.
Országos Csokoládé

Fesztiválra. – A tavalyi
rendezvény befejezése után

azonnal elkezdtük a tervezgetést az ideire, a ko-
molyabb készülődésnek pedig már több mint
egy hónapja nekiláttunk. El kellett készítenünk
a termékeinket, meg kellett szervezni, hogy mi-
lyen mértékben leszünk jelen. Tizennégy helyen
voltunk megtalálhatók a rendezvény ideje alatt,
igyekeztünk elejét venni azon korábbi kritiká-
nak, miszerint nincs elég szerencsi csokoládé a
fesztiválon. Úgy gondolom, hogy ez sikerült,
minden termékünkkel képviseltettük magunkat,

sőt újakat is gyártottunk, hiszen készítettünk
egy diabetikus termékcsaládot, a PaleoBont,
amelyben egyáltalán nincs cukor, se fruktóz, és
remekül kiegészíti a helyes táplálkozást. Alkot-
tunk egy Szerencsre jellemző díszdobozt,
amelynek alapja közel fél évszázados múltra te-
kint vissza, ennek külseje és beltartalma az elő-
dök munkáját idézi. Szívvel-lélekkel próbáltunk
a látogatók kedvére tenni, hiszen látványműhely
keretében csokoládés édességeket készítettünk
és azokat szét is osztogattuk a vendégek kö-
zött, mindenki szabadon kóstolgathatott. Azt
hiszem, megint sikerült jobban teljesítenünk,
mint tavaly, s ehhez szükség volt az eddigi ta-
pasztalatokra, és úgy gondolom, jövőre még
erőteljesebben jelen leszünk. Én elégedett va-
gyok, és úgy vélem, hogy a közönség is így érez.

városHázi
nApló

városHázi
nApló

szerencsi csokoládé 
tizennégy Helyszínen

Az ország 
tíz legnAgyobb 

FesztiváljA 
között

SZERENCSI hírekhírek

Szerencs  Város  Önkormányzata  2015.  augusztus  27-én  tartotta  soron  következő  ülését,  ahol  többek 
között az idei költségvetés módosításáról, és egy új, a korábbiaknál olcsóbb villamosenergia beszerzési 

lehetőségről tárgyaltak a képviselők.



Ráczné Váradi Éva szerint a tanévnyitón is
ünnepelni kell egy új kezdetet, ami tele van szá-
mos feladattal, ugyanakkor lehetőségekkel is,
melyeket mindenképpen ki kell használni. Az
igazgató idézte Máté evangéliumának gondo-
latát, miszerint Isten talentumot osztott a ta-
nítványainak, kinek-kinek ereje szerint. – Mi pe-
dagógusok óriási szerepet játszunk a tehetsé-
gek kibontakoztatásában – fogalmazott. – Erről
szól intézményünk hitvallása is, melyben Szent-
györgyi Albert szavait idézem: az iskola dolga,
hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni,
hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy
megtanítson bennünket a jól végzett munka
örömére és az alkotás izgalmára, hogy megta-
nítson szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen
megtalálni azt, amit szeretünk csinálni.

Ráczné Váradi Éva köszönetet mondott az el-
ső osztályosok szüleinek a bizalomért, amiért
az iskola pedagógusaira bízták gyermekeiket és

ígérete szerint mindent megtesznek azért, hogy
a „csemetékből” az elkövetkező években érté-
kes „növények” fejlődjenek. Az igazgató átadta
a művészeti iskola diákjai által készített üveg-
képeket dr. Börzsönyi József nyugalmazott es-
peresnek és feleségének, Börzsönyi Józsefné re-
formátus lelkipásztornak az elmúlt időszakban,
az iskola érdekében végzett áldozatos tevé-
kenységükért, majd Isten áldását kérve nyitotta
meg a 2015/2016-os oktatás évet. Csomós Jó-
zsef, a Tiszáninneni Református Egyházkerület
püspöke és Ábrám Tibor főgondnok levélben
elküldött köszöntését Harkályné Kovács Katalin
olvasta fel a jelenlévőknek.

Az esemény végén az első osztályosok meg-
kapták a tanintézet nyakkendőjét, Balázs Pál a
szerencsi református közösség nevében pedig
bibliai témájú könyvet adott át a legkisebb diá-
koknak.

A Rákóczi Zsigmond Református Általános Is-
kolában szeptember 1-jén 466 diák, közöttük
58 első osztályos tanuló kezdte meg tanulmá-
nyait.

M. Z.
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Alvári Ferenc, a Szerencsi Szak-
képzési Centrum vezetője (fotón-
kon) érdeklődésünkre elmondta,
hogy a KLIK életében a szakképzés
csupán egy kis szelet volt az egyéb
típusú oktatási intézmények kö-
zött, melyek együttes szervezése,
áttekintése, anyagokkal való ellátá-
sa nehézkesen működött, de abban bíznak,
hogy mivel az új fenntartásban a döntési szin-
tek közelebb kerülnek a felmerült igények ke-
letkezésének helyéhez, a források nagyobb biz-
tonsággal jutnak majd el a megfelelő területek-
re. – Bízunk benne, hogy a szakképző intézmé-
nyek speciális problémáit ezentúl jobban fogjuk
tudni kezelni, rugalmasabbak leszünk a munka-

erőpiac elvárásaival szemben, illet-
ve a gazdálkodó szervek átképzési
programjába is be tudunk majd
kapcsolódni – mondta Alvári Fe-
renc.

A Szerencsi Szakképzési Cent-
rumhoz az encsi, a szerencsi, a ti-
szaújvárosi és a tokaji szakközép-

és szakiskolák tartoznak. A központ székhelye
hivatalosan a Rákóczi u. 125. szám alatt találha-
tó, de a jelenleg ott zajló javítási munkálatok mi-
att ideiglenesen a Szerencsi Szakképző Iskola ad
otthont az irodának, a tanévkezdés után pedig
átmenetileg a felújított Hunyadi tornacsarnok
egyik helyiségébe költöznek.

R. P.

A szerencsi szAkképzési centrum
Idén július 1-jével Borsod-Abaúj-Zemplén megyében 21 szakközép- és szakiskola
került  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  (KLIK)  szárnyai  alól  a
Nemzetgazdasági  Minisztérium  fenntartásába,  mely  megközelítőleg  12  500
tanulót érint a térségben. Az új struktúrában az átvett megyei intézmények
három csomópontba szerveződtek, létrejött a Miskolci, az Ózdi és Szerencsi
Szakképzési Centrum. Az új rendszerben a központok a szakmai függetlenség
mellett gazdálkodási önállóságot, a  szervezeti egységként működő  iskoláik 

pedig részleges gazdasági autonómiát kapnak.

A szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Általános Iskolában szeptember 1-jén 466 diák, közöttük 58 első osztályos
kezdte meg a 2015/2016-os oktatási esztendőt. Az intézmény augusztus 30-án megtartott ünnepélyes évnyitóján Balázs
Pál református lelkész kérte Isten áldását az új tanévre, az iskolákban történő munkára, a pedagógusokra. – Kibontakozó
elmét és tudást kérünk gyermekeinknek, hogy meglássák azt a bölcsességet is, amit nem csak a tankönyvekből lehet 

kiolvasni, s amely így hangzik: a bölcsesség kezdete, az Úrnak a félelme – hangzott el az eseményen.

SZERENCSI hírekhírek

isten áldását kérjük Az új tAnévre

Balázs Pál református lelkész tartott 
tanévnyitó istentiszteletet.

A legkisebbek megkapták az első iskolanyakkendőt.
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– Mióta itt vagyok,
nagyjából letisztult,
hogy milyen felada-
tok állnak előttünk, s
ezek megoldásához
lendületre, türelemre,
megértésre van szük-
ség, illetve ki kell tűz-
nünk új célokat, ame-
lyek felé az egyház-

község elindulhat – mondja Kocsis Sándor, aki
már konkrét elképzelései között említette pél-
dául, hogy szeretnék meghonosítani a neokate-
kumenátust, amely egy hittanulási közösségi
program a keresztség újrafelfedezésére, az egy-
házon belül lévők hitének elmélyítésére, a meg

nem kereszteltek és a hittől eltávolodottak újra-
evangelizálására. Ezen kívül újraélesztenék a ka-
ritász-szervezetet, a ministránscsoportot és az
ifjúsági hittankört is. – Szeptemberben dr. Gál
András gimnáziumigazgató közreműködésével
a fürdővel szemben található, volt kegytárgy-
boltból gyülekezési pontot fogunk kialakítani a
fiatalság számára, ahová bárki szabadon betér-
het majd internetezni, kikapcsolódni. Terveink
között szerepel továbbá a Munkás Szent József
templom „Isten hozta” feliratának átalakítása
aszerint, hogy kapcsolódjon a Világörökségi Ka-
puzathoz, tehát ugyanolyan kőből és fából al-
kotnánk újra az üdvözlő szöveget, mint amilyet
az épülethez is felhasználtak – tájékoztatott az
érseki tanácsos. Az atya megemlítette, hogy mi-

vel a város parkolási gondokkal küzd, szívesen
felajánlanák a plébánia hátsó kertjét egy köz-
ponti parkoló létrehozásához. Mindezek mellett
ötleteket várnak és támogatókat keresnek az
egykori úttörőház hasznosításához és felújításá-
hoz. A tisztelendő úr elmondta, hogy természe-
tesen az iskolákban is jelen lesznek, ökumenikus
szellemben együttműködve a görög katolikus és
a református egyházi tisztségviselőkkel. – Eddigi
tapasztalataim szerint lelkesedés, jó szándék és
szeretet van az itt élőkben, ezért bátran merem
kérni a közösséget, hogy Krisztus segítségével
vigyük tovább és tápláljuk ezeket az érzéseket,
álljunk ellen a világ kísértéseinek, dicsőítsük
együtt a Mindenhatót – üzeni a híveknek Kocsis
Sándor. R. P.

Új vezetője van a szerencsi római katolikus egyházközségnek. Az egri érsek felkérésére Kocsis Sándor érseki tanácsos
(fotónkon) látja el a plébánosi teendőket Darvas László nyugdíjba vonulása óta. Az atya a kilencvenes években Szendrőn,
Mezőkövesden, Jászberényben, Miskolcon és Ózdon káplánként szolgált, majd 1999-től 2004-ig Felsővadász plébánosa
volt. A tisztelendő úr az utóbbi tizenegy évben Apcon, Rózsaszentmártonban és Ecséden irányította az egyházközséget,
idén augusztus elsejétől pedig városunkban végzi a közösség lelkipásztori gondozását, Zsova János káplán segítségével.

Csejoszki Szabolcs
görög katolikus parókus (fotónkon) érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy a felújításra azért volt
szükség, mert a régi palafedés miatt a templom
minden nagyobb esőzéskor beázott, és ebből
fakadóan a tető alatt lévő szarufa, illetve a le-
cezés is rossz állapotban volt. – Arra töreked-
tünk, hogy megtartsuk az épület műemlékjel-
legét, ezért nem végeztünk a szerkezeti változ-
tatásokat, csak javításokat – tájékoztatott a lel-
kész, majd hozzátette, hogy a fedőanyag Spa-
nyolországban bányászott különleges grafitszí-
nű természetes pala, amely a szakemberek sze-
rint rendkívül tartós. – Folytatni kívánjuk a
templom külsejének rendbetételét: átfestenénk
a falat, emellett a toronysüveg rekonstrukcióját
is tervezzük, ezekhez igyekszünk anyagi bázist
találni – tudatta Csejoszki Szabolcs.

R. P.

megújult A szerencsi 
görög kAtolikus templom tetőszerkezete

SZERENCSI hírekhírek

Különleges, Spanyolországban bányászott grafitszínű
természetes pala borítja az új tetőt.

A közelmúltban felújították a helyi görög katolikus templom tetőszerkezetét. A beruházás kor-
mányzati támogatásból valósult meg, közel 15 millió forint értékben, Szerencs Város Önkormányza-
tának tagjai a június 25-ei tanácskozásukon két-két havi tiszteletdíjukat ajánlották fel a templom
rekonstrukciójára. A történelmi egyházak szerencsi templomai közül ez volt az egyetlen, amelyet
eddig még nem újítottak fel.

kocsis sándorSZERENCS ÚJ PLÉBÁNOSA:



szeptembertől 
A bölcsődések, óvodások 

90 százAlékA 
ingyen étkezHet

Szeptember 1-jétől a bölcsődések és az
óvodások 90 százaléka, 321 ezer gyermek
részesülhet ingyenes étkezésben, szemben
az eddigi 27 százalékkal – hívta fel a figyel-
met a Fidesz-frakció szóvivője egy budapes-
ti sajtótájékoztatón.

Tuzson Bence azt mondta: a 2010 előtti
családellenes politikával szemben a Fidesz-
kormány célja a családok támogatása, hogy
a lehető legjobb körülmények között élhes-
senek. Kifejtette: a szeptember 1-jétől kiter-
jesztett ingyenes gyermekétkeztetéssel egy
olyan család, amely eddig nem kapott ilyen
támogatást, havonta gyermekenként 7-10
ezer forintot takaríthat meg.

A szóvivő hangsúlyozta azt is, hogy a
2016-os költségvetés már 71,7 milliárd forin-
tot tartalmaz gyermekétkeztetésre.

Forrás: MTI
A szerencsi nevelési intézmények lét-

számadatairól  lapzártánkig  nem  kap-
tunk információt. A témára következő
számunkban visszatérünk.  (A szerk.)
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Az államtitkár szólt arról, hogy a 2010-es gaz-
dasági reformoknak, a strukturált, a köznevelést
kísérő háttérszolgáltatási rendszer kialakításá-
nak és a tankönyvpiac átrendezésének köszön-
hetően a 2015/16-os tanévben az általános is-
kolák első három évfolyamának diákjai már in-
gyenesen kapják meg tankönyveiket.

Hozzáfűzte: a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosultak és a nagycsaládosok

továbbra is ingyenesen vagy jelentős támoga-
tással jutnak tankönyvekhez, a köznevelésben
tanuló diákok mintegy 63 százaléka kapja meg
így a köteteket. Kérdésre válaszolva elmondta:
az első három évfolyamra járók minden szülői
igénybejelentés, állami adminisztráció nélkül
jutnak hozzá térítésmentesen a tankönyvekhez.

Közölte azt is, hogy ebben a tanévben álta-
lában 12 ezer forint lesz egy tankönyvcsomag

ára – ettől lehetnek eltérések az intézmények
eltérő igényei szerint –, és átlagosan körülbelül
36 százalékkal csökkentek az árak 2013-hoz ké-
pest.

Kitért arra is, hogy a kísérleti tankönyvprog-
ramnak köszönhetően új, digitális tankönyveket
és munkafüzeteket fejlesztettek ki, amelyeket
hozzáférhetővé tesznek egy ősszel induló köz-
nevelési portálon. Hangsúlyozta: a legutóbbi
tanévben először indított kísérleti tankönyvek
már a valódi tanórai gyakorlatot figyelembe vé-
ve újulhatnak meg. A munkában 2014 szeptem-
berétől 126 iskola mintegy ezer pedagógusa
vett részt, idén pedig a kipróbáló pedagógusok
és a részt vevő iskolák száma csaknem a dup-
lájára nőtt – ismertette.

Czunyiné Bertalan Judit arra is felhívta a fi-
gyelmet, hogy a 2015/16-os tanévre új, innova-
tív történelmi és földrajzi atlaszokat fejlesztet-
tek. Előbbieket minden ötödikes és kilencedikes,
utóbbiakat minden hetedikes és kilencedikes ta-
nuló ingyenesen megkapja. Mindkettő már mo-
biltelefonos alkalmazással is elérhető.

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a Kello
kísérleti jelleggel kedvezményes árú tanszercso-
magokat állított össze az egyes évfolyamoknak.

Forrás: MTI

ingyenes tAnkönyv Az áltAlános iskolák
első Három évFolyAmánAk

A  2010-es  gazdasági  reformoknak,  a  strukturált,  a  köznevelést  kísérő
háttérszolgáltatási rendszer kialakításának és a tankönyvpiac átrendezésének
köszönhetően  a  2015/16-os  tanévben  az  általános  iskolák  első  három
évfolyamának diákjai már ingyenesen kapják meg tankönyveiket. Többek között
erről beszélt Czunyiné Bertalan Judit, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

köznevelésért felelős államtitkára egy budapesti sajtótájékoztatón.

A Bolyai János Katolikus Általános Iskolában
összesen 353 gyermek kap ingyen tankönyvet,
közülük 179 tanuló az első három évfolyamról,
174-en pedig felsőbb osztályosok közül része-

sülnek rászorultsági alapon támo-
gatásban.

Kocsisné Szabó Beáta
igazgató: A kezdeménye-
zés hatalmas könnyítés a
szülők számára, viszont

hátránya is van, mivel az in-
gyenesség nem minden eset-

ben egyenlő az újjal, hiszen olyan tan-
könyveket is kapnak a mostani elsősök, amelye-
ket korábban már két évfolyam is alkalmazott.
Hiába keményfedelesek ezek a kötetek, a min-
dennapos igénybevétel során elhasználódnak,
szinte lehetetlen újszerű állapotban továbbadni
őket.

A Rákóczi Zsigmond Református Általános Is-
kolában az alsó tagozat első három évfolyama,
azaz 182 diák számára térítésmentesen hozzá-
férhető a tankönyvek nagy része, viszont a két-
tannyelvű képzéshez szükséges anyagokat meg
kell vásárolniuk a szülőknek. A 4-8. osztályosok
közül 127-en jogosultak ingyenes tankönyvre.

Ráczné Váradi Éva igaz-
gató: A gyermekek in-

gyenes tankönyvvel való
ellátásával kapcsolat-
ban egyetlen problémát
látok, mégpedig azt,

hogy tartós tankönyveket
is tartalmaz, amelyeket év vé-

gén mindig visszaveszünk a tanulóktól. Ez azért
gond, mivel így a diákok nem írhatnak, nem
jegyzetelhetnek a lapokra, s ezzel a tankönyv el-
veszíti a munkáltatójellegét.

MI A HELyZET SZERENCSEN?
Szerencs  két  alapfokú  oktatási  intézményében  összesen  662  diák  részesül
ingyenes  tankönyvellátásban.  Az  igazgatók  véleménye  alapján  azonban  a
díjmentesség nem minden esetben jelent új taneszközöket a gyermekek számára.

SZERENCSI hírekhírek



Az első nap kiemelkedő állomása volt a Nyá-
rádszeredai Idősek Otthona felújított épületének
átadását jelképező szalagvágó, amely egyben a
rendezvények megnyitóját is jelentette. A város-
napok megnyitójának helyszínét, a szervezők
négy, közös zászlótartóban egymás mellé tűzött
lobogóval – román, európai uniós, magyar és
székely – díszítettek fel. A megyeközpontból ér-
kező Lucian Goga prefektus és Ciprian Dobre,
Maros megye tanácsának elnöke rosszallásának
adott hangot a Nyárádszeredában kitűzött ma-
gyar és székely zászló láttán. Tóth Sándor pol-
gármester elmondta nekik, hogy a városnapokra
magyarországi testvértelepülések küldöttségei
is érkeztek, ezért van kitűzve a piros-fehér-zöld
zászló. Dobre és Goga felszólították a város első
számú vezetőjét: válasszon közöttük és a zász-
lók között, vagyis arra figyelmeztették az elöl-

járót, ha nem veszi le azokat, ők távoznak. Mi-
után Tóth Sándor közölte velük, hogy a lobogók
a helyükön maradnak, a prefektus és a tanács-
elnök autóba ült, és elhajtott Nyárádszeredából. 

A polgármester később a rendezvény nyilvá-
nossága előtt is beje-
lentette, hogy miért
távozott a két ven-
dég, a tömeg pedig
hangos tapssal fejezte
ki véleményét.

Nyiri Tibor 
alpolgármester

A nyárádszeredai utazásról szóló részle-
tes beszámoló a www.szerenicsihirek.hu in-
ternetes oldalunkon olvasható.
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Július 31-e és augusztus 2-a között tar-
tották Szerencs testvérvárosában, az
erdélyi  Nyárádszeredában  a  Nyárád
menti napokat. A rendezvény fő célja
a térség kulturális örökségeinek bemu-
tatása, hagyományaik, kézműves ter-
mékeik turisztikai úton való értékesí-
tése volt. Szerencs városát a hagyomá-
nyosan  megrendezésre  kerülő  ese-
ménysorozaton Koncz Ferenc polgár-
mester és Nyiri Tibor alpolgármester
képviselte, akik tagjai voltak a magyar-
országi testvérvárosok delegációjának. 

A Bocskai István Gimnázium 1960-ban végzett 4.a osztályának tagjai
találkoztak augusztus 13-án Szerencsen. A néhai Szegedi Pál tanár úr
által vezetett egykori 31 fős csoportból tizenheten vettek részt az össze-
jövetelen, tízen igazoltan hiányoztak, illetve négyen sajnos már nincse-
nek az élők sorában. Az öregdiákokat dr. Gál András igazgató vezette
körbe a ma már egyházi fenntartású katolikus gimnáziumban.

55 éves érettségi
tAlálkozó

Minden beszélgetés témája a zászló miatt kialakult incidens volt. 
Jobbra Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere.

puskás Ferenc 
csokoládé 

domborműve

Ekker Róbert szobrász az elmúlt években számos csokoládé-
ból faragott guinness-rekord alkotással kápráztatta el a feszti-
vál látogatóit. A rekordkísérlet ezúttal ugyan elmaradt, de a
múlt kötelez: a művész ezúttal egy 330 kilogrammos Puskás
Ferenc  domborművet  faragott  ki  33%-os  étbevonó  massza
tömbből. Az alkotás további különlegességét adta, hogy az
csak a fotókon maradt meg az utókor számára, mert a nap vé-
gére az utolsó morzsáig elfogyott.

nyárád menti nApok 2015
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• Köztudott, hogy Koncz Ferenc ötlete alapján
kezdtük el szervezni az első csokoládéfesztivált.
Ő akkor még a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
közgyűlés alelnöke volt – idézi Zemlényi Zoltán.
– Emlékszem, gyermekkoromban bárhová ke-
rültem az országban, s megkérdezték honnan
jöttem, büszkén válaszoltam: Szerencsről. – De
jó neked, hogy te mennyi csokoládét ehetsz! –
hallottam számtalanszor. Ez ébresztette fel ben-
nünk a gondolatot 2008-ban, hogy talán kezd
megkopni a város hírneve. Ki kellene találni va-
lamit, ami visszahozza az időszakot, amikor Sze-
rencs és a csokoládé neve szinte ugyanazt jelen-
tette. Az egykori, híres szerencsi csokoládégyár-
tást visszaszervezték, a multinacionális cég által
megvásárolt üzemben gyakorlatilag megszűnt
az édességgyártás. Dr. Takács István helyi vállal-
kozása akkoriban már dolgozott azon, hogy to-
vábbvigye és megmentse a helyi édesipart. Ek-
kor jött a csokoládéfesztivál ötlete, hátha segít
visszaszerezni a régi hírnevet, újra népszerűvé
tenni a szerencsi csokoládét!

• Ekkor történt, hogy az alapítvány vette
kezébe az első fesztivál szervezését.
• Így van. Tudni kell, hogy a Szerencsi Bonbon
Kft. jelentős összeget áldozott a szervezésre, az
alapítványunknak pedig volt lehetősége pályá-

zatokat benyújtani, és nyerni, ami biztosította
az anyagi fedezetet. 
Első pillanattól kezdve a sporttevékenységek
megszervezését vállaltuk. Úgy gondoltuk, ne
csak műsor, étel, ital legyen egy ilyen rendezvé-
nyen, hanem kicsit mozgassuk meg a gyermeke -
ket. Akkor és most is első sorban az úszószak-
osztályra építettük ezeket a vetélkedőket, be-
vontuk a szülőket és igazi családias hangulatú
események alakultak ki az évek során, melyek
szorosan kapcsolódtak a csokoládéfesztivál
programjaihoz. 
Ma már a sport szerves része a fesztiválnak, de
a nagy részét profi, fiatal szakemberek szervezik,
hozzáteszem nagyon helyesen. Mi azonban to-
vábbra is fontosnak tartjuk, hogy a legkisebb
korosztályra gondolva, évről-évre megrendezzük
a Csokoládé Kupa Úszóvetélkedőt.
Emlékszem volt egy időszak a fesztiválok törté-
netében, amikor a főleg amatőr csoportokból ál-
ló fellépőket is díjaztuk. Meg kell mondani, min-
denki örült a Kiss Attila Alapítvány emlékplakett-
jének, szerintem szép gesztus volt azok felé, akik
műsoraikkal megtisztelték a programjainkat.

• Most fejeződött be a nyolcadik nagysza-
bású rendezvény. Milyen változásokat ta-
pasztal a kezdetekhez képest?

•Ma már sokkal nagyobb léptékű a rendezvény,
erősebb a fesztivál, vagyis a zenei jellege, ami
vonzza a közönséget. Számomra és talán a sze-
rencsiek számára a legfontosabb momentum a
csokoládéfesztiválban, hogy ilyenkor hazatérnek
a rég nem látott barátok. A családok szétszó-
ródtak, a fiatalok elmentek más vidékekre, de
ez egy kitűnő alkalom arra, hogy összehozza
mindazokat, akik rég nem látták egymást. Több
Szerencsről elszármazott ismerőssel beszélget-
tem ezen az augusztusi hétvégén is, és a saját
rokonságomban is azt tapasztalom, hogy ilyen-
kor hazatérnek a fiatalok és büszkék arra, hogy
ők is szerencsiek, innen származnak.

• Nyugdíjas  iskolaigazgatóként  ma  már
sokkal csendesebbek a hétköznapjai. Nem
unatkozik?
• Soha nem unatkozom. Nem járok ugyan na-
ponta az iskolába, de a szervezőmunkám néha
megköveteli, hogy meglátogassam az intézmé-
nyeket. Bevallom jó betérni a régi falak közé,
ahol egykor pedagógusként, igazgatóként ma-
gam is hosszú évtizedeket töltöttem és az isme-
rős kollégák örömmel fogadnak. Szívesen megy
vissza az ember olyan helyre, ahol szerették,
megbecsülték és becsülik ma is.
Csendesebbek a hétköznapok, de a párommal
együtt mindig találunk magunknak valami el-
foglaltságot. Van egy kis szőlőnk, amit rendsze-
resen gondozni kell, aztán ott van a ház körüli
kert, ami mindennapos teendőt ad az ember-
nek, de ugyanakkor jól esik az a kis munka.
Igyekszem időt fordítani az egészségemre is,
szinte naponta járok úszni, de néha sétálunk, ke-
rékpározunk, ha éppen az időjárás megengedi.

M. Z.

A szerencsi Kiss Attila Alapítvány megálmodói célul tűzték ki, hogy emléket állítanak a
néhai pedagógusnak, a Bocskai István Gimnázium egykori  igazgató-helyettesének. Az
általuk átadott okleveleket, plaketteket ma is Kiss Attila arcképével látják el. Zászlajukra
tűzték a tehetséggondozás támogatását, tevékenységeik közül kiemelkedik az évente
megrendezésre kerülő olvasottsági verseny, a szerencsi  járás iskoláiban pedig a tanév
legsikeresebb diákjait  jutalmazzák.  Talán  csak kevesen  tudják, hogy a 2008-ban első
alkalommal megrendezett Országos Csokoládé Fesztivál fő szervezője a Kiss Attila
Alapítvány volt. Többek között erről beszélt a Szerencsi híreknek adott interjúban
Zemlényi Zoltán, a civil szervezet elnöke (fotónkon).

Az első csokoládéFesztivál 
szervezője

SZERENCSI hírekhírek

Szerencsi gyermekek és Gombóc Artúr csokoládészobra az első fesztiválon.
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Szakolczai Lajos és Sipos Nikoletta Belovecz Gábor és Dankó Nikoletta Halász Gábor és Krappai Klementia

Továbbra is várjuk mindazok jelentkezését, akik lapunk oldalain keresztül – akár fotóval is illusztrálva
– szívesen megosztanák egy-egy kedvenc étel elkészítésének módját a helyben élőkkel. A recepteket, postai úton, vagy elektronikus
levélben is fogadjuk, várjuk hívásaikat telefonszámainkon is! Postacímünk: Szerencsi Hírek szerkesztősége, 3900 Szerencs, Kossuth
tér 1.; e-mail: szerencsihirek@szerencs.hu; telefon: 47/561-180; ügyeleti telefon: +36-20/340-6089.

Születtek (július 1. – augusztus 4.): Bíró Benedek, Kovács László,
Lakatos Nándor Lőrinc, Németh Lia, Panyi Bence, Stumpf Krisztián. Üd-
vözöljük városunk ifjú polgárait!

Házasságkötések (július 1. – augusztus 29.): Lehóczki Péter Nor-
bert – Süveges Andrea Irén; Csikós Donát – Harkály Zsófia; Kovács
Attila – Tresánszki Mária; Halász Gábor – Krappai Klementina; Roma-
novics Krisztián – Homa Odett; Péntek Nándor – Sepsi Veronika; Pocz-
kodi Péter – Csepregi Edina; Czakó Csaba – Subai Zsuzsanna; Fekete
István – Hideg Barbara; Börzsönyi Áron Dániel – Takács Györgyi Or-
solya; Suller János Zsolt – Szabó Dalma; Kovács Gábor – Zurai Diána
Kinga; Kanyog Mihály – Szabó Renáta; Zádeczki Zsolt – Sashalmi Emő-
ke; Takács Jácint – Németh Brigitta; Lendvai Máté – Szűcs Tünde; Be-

lovecz Gábor – Dankó Nikoletta; Szakolczai Lajos – Sipos Nikoletta;
Dragony Richárd István – Lengyel Katalin; Kovács László – Tóth Niko-
lett; Ullik Zsolt – Tóth Anett; Kovács János – Lukács Nikoletta; Szlo-
boda Zsolt – Kupcsik Anita.

Elhaláloztak (július 1. – augusztus 4.): Árvai Józsefné 86 éves; Ba-
kosi Béla 68 éves; Balogh Dezsőné 79 éves; Bedmárik Gyula 57 éves; Czel-
lár József János 75 éves; Csordás Béláné 87 éves; Dienes Gyuláné 81 éves;
Horváth Lajosné 89 éves; Kalup Gyuláné 89 éves; Karácsony Lászlóné 81
éves; Kiss Sándor 65 éves; Majoros Imréné 78 éves; Malinyák Istvánné
78 éves; Mogyorósi Margit 66 éves; Oravecz László 60 éves; Orosz Imre
66 éves; Supér Lászlóné 78 éves; Ternyik Lajosné 65 éves; Tóth Lászlóné
77 éves; Tóth Sándor 81 éves; Tóth Viktor 36 éves.

lFm (légy Fitt mindHAlálig) málnA muFFin
Hozzávalók: 100 g zabpehely (apró szemű), 60 g teljes kiőrlésű liszt, 1 egész tojás, 1 te-

áskanál sütőpor, 100 g málna, 1,5 dl 0,1%-os tej, 30 g fehérjepor (Scitec 100% Whey P. P.
körte-vanília, elhagyható a fehérje!) és ízlés szerint friss citrom leve.

Elkészítés: A zabpelyhet elkeverjük a tojássárgájával, a tejjel, a fehérjeporral, majd
ízesítjük citrom levével. Hozzáadjuk a sütőporos lisztet, a málnát, és összekeverjük.
A tojásfehérjét habbá verjük, végül óvatosan hozzákeverjük a masszához. Muffin
tepsit béleljünk ki papírkapszlikkal, töltsük meg félig a masszával (nekem 12 db lett
belőle). Előmelegített sütőben, 180 fokon készre sütjük. Sütési idő kb. 20-25 perc, tű-
próbával ellenőrizzük!

Tanács: Szilikonos kapszlikba töltsük a masszát. Legközelebb én is így teszek! A papírból
sajnos nem egészen jön ki.

85 g-ra számítva (ami a képen látható): 150 kcal, 10 g fehérje, 3 g zsír, 21 g szénhidrát.

receptklub
Új sorozatunkban a gasztronómia helyi különlegességeivel  szeretnénk
megismertetni olvasóinkat. Ezúttal Földi Tímea ínycsiklandozó, és mégis
egészséges desszertjének receptjét mutatjuk be. Jó étvágyat kívánunk!

A HÓNAP ESKÖVŐI sorozatunkban a közelmúltban házasságot kötött
ifjú  párok  fotóit  mutatjuk  be  olvasóinknak.  Várjuk  mindazok
jelentkezését,  akik  szívesen  látnák  viszont  életük  egyik  legszebb

pillanatát lapunk oldalain. A feltételekről érdeklődjenek szerkesztőségünk e-mail címén (szerencsihirek@szerencs.hu),
vagy a +36-20/340-6089-es ügyeleti telefonszámunkon.

AnyAkönyvi Hírek



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

•

zemplentourist

Az ár tartalmazza: az utazást, szállást,
félpanziós ellátást és az idegenvezetést.

Jelentkezni irodánkban
vagy a 47/361-151-es telefonszámon lehet.

Hosszú hétvége PrágábanHosszú hétvége Prágában
Szerencsi indulással

2015. október 16-18. (3 nap, 2 éj)

Külön fizetendő a belépők és az utasbiztosítás.

Részvételi díj:

36 600 Ft/fő36 600 Ft/fő36 600 Ft/fő
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tóth vera: 
Az utóbbi napokban rengeteg fellépésem volt, és a sok utazástól nagyon elfáradtam, de egy ilyen kon-

cert, mint ez a mostani, mindenért kárpótol és feltölti az embert. A fesztivál nagyon tetszik, mind a
koncertek, mind a kísérőprogramok remekül össze lettek állítva, külön örültem az Anna and the

Barbies szereplésének, hiszen Anna jó barátnőm. Egyébként na-
gyon szeretem ezt a környéket, szívesen élnék errefelé.

tóth tibor (Hooligans): 
Zseniális rendezvénynek tartom a csokoládéfeszti-
vált, szerintem itt mindenki megtalálja a számí-
tását. Én magam is szívesen járok-kelek a bazár-

sor és a színpadok között, ráadásul fellép néhány
kedvencem is, különösen várom a The Biebers kon-

certjét. Egyébként mindenre nyitott vagyok, így na-
gyon örülök a változatos zenei felhozatalnak. Bár nem

vagyok annyira oda az édességekért, de minden alkalommal
vásárolok némi szerencsi csokoládét a budapesti barátaimnak.

Sidlovics Gábor (Tankcsapda): 
Mindig nagy boldogság visszatérni Szerencsre, hiszen lénye-

gében itt nőttem fel, gyermekkorom legszebb nyarai kötődnek
a településhez. Nagyon közeli rokonaim élnek a városban, akikhez
mindig jólesik hazajönni, nekem itt van a második otthonom. Mesébe illő, hogy azon a helyen,
ahol kölyökként a sikerről álmodoztam, ma több ezres közönség előtt játszhatok. A csokifeszti-
válon való részvétel pedig nem csak a rajongók szeretete miatt örömteli
számomra, hanem azért is, mert nagyon édes szájú vagyok!

lapis botond (mdc): 
Remekül érzem magam a fesztiválon, ami annak is kö-

szönhető, hogy rengeteg régi baráttal és ismerőssel
találkozom, és épp ettől lett különleges a mostani fel-

lépésünk, hiszen az MDC rajongói között ott állnak azok
a személyek is, akikkel együtt nőttem fel. Eddig mindegyik

csokifesztiválon itt voltam, az elején még szerencsiként, most
pedig már mint visszajáró, és így tanúja voltam annak, hogy milyen ha-

talmas fejlődésen ment keresztül az évek során a rendezvény. Nagy
megtiszteltetés számunka, hogy itt játszhattunk.

Halász Ferenc (depresszió): 
Tavaly nyáron játszottunk először Szerencsen, és az akkori

hatalmas buli után nagy örömmel fogadtuk az idei két meg-
hívást. A május 1-jei koncertünket az időjárás megpróbálta el-
lehetetleníteni, de miután átköltöztettük a technikát, egy teltházas,
brutálisan jó turnézáró ünnepélyt prezentáltunk a színházte-
remben. Éppen ezért, a sok-sok pozitív élmény miatt már
tűkön ülve vártuk, hogy újra a csokifesztiválon zúz-
zunk.

zeffer András (mobilmánia): 
Régi vágyunk volt, hogy felléphessünk a csokoládé-

fesztiválon, hiszen rengeteg jót hallottunk a rendez-
vényről, igazán rangos eseménynek számít az országban.

Felemelő érzés volt a hatalmas és lelkes publikumnak játszani,
szívmelengető volt a fogadtatásunk, és fantasztikus élményekkel jöttünk

le a színpadról. Ahogy a zenekar maga, úgy a közönségünk is több generációs, és elmondhatatlanul
lelkesítő, amikor velünk együtt éneklik a régi és az új dalokat egyaránt. A rajongók szeretete hajtja a
bandát.

csokoládéFesztivál zenész szemmel

SZERENCSI hírekhírek
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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

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)

BOSCH

A megnyitón Koncz Ferenc polgármester
méltatta a rendezvényt, ami felhívja a figyelmet
a mindennapi mozgás fontosságára, s ezzel re-
mekül kiegészíti a csokoládéfesztivált, mely az
édes élvezetek hódolatáról szól. Szabó Árpád,
a szervező Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ Szerencsi Tankerületének vezetője a je-
lenlévőkhöz szólva elmondta, hogy az esemény
teljes egészében a gyermekekért, az ő örömük-
re jött létre, és az ismert sportolók közreműkö-
désével megvalósuló változatos programokkal
az egészséges életmódot kívánják népszerűsí-
teni a fiatalság körében.

Az egész napos rendezvényen jelen volt töb-
bek között Bogár János világbajnok ultramara-

tonista futó, Kiss Virág és Magosi Zsombor fit-
neszsportolók, Szabó Melinda fitneszvilágbaj-
nok, Repka Attila olimpiai bajnok és Deák Bár-
dos Mihály világbajnoki ezüstérmes birkózók,
valamint Erdei Zsolt profi ökölvívó világbajnok.
Továbbá kispályás focitornákat is szerveztek a
gimnázium műfüves pályáján és a sportcsar-
nokban egyaránt. Zárásként a népszerű ByThe-
Way együttes szórakoztatta a látogatóknak. A
vendégek étkeztetéséről a szerencsi kistérség
településeinek főzőcsapatai gondoskodtak, a
különféle ízletes fogások verseny keretében ké-
szültek el. A zsűri döntése szerint Alsódobsza,
Monok és Taktakenéz szakácsai állhattak fel a
képzeletbeli dobogóra. R. P.

A 2015/2016-os Borsod-Abaúj-Zemplén megyei első osztályú labdarúgó-bajnokság második fordulójában Sá-
toraljaújhely együttesét fogadta városunk labdarúgócsapata. A Tatay Zoltán Ifjúsági Sporttelepen lejátszott mér-
kőzésen a Szerencs VSE Nagy László (2) és Sami Ádám találataival 3-2 arányban nyerte meg a találkozót. Az if-
júsági gárdák meccsén 1-4 arányú vendégsiker született. A hazaiak egyetlen gólját Németh István szerezte.

sportoltAk kicsik és nAgyok

Szerencs Város Sportegyesülete és a te-
lepülés önkormányzata hetedik alkalom-
mal  rendezi  meg  triatlon  versenyét.  A
2015. szeptember 13-án, vasárnap 10 óra-
kor rajtoló futamot idén is mini, újonc, ha-
ladó, prémium és vasember távon rendezik
meg a Városi Tanuszodában és a Bocskai
István Katolikus Gimnázium sportudvarán.
A kerékpáros pályát Abaújszántó irányába
jelölték ki a szervezők, a futópálya Bekecs
végéig tart.

A tavalyi évhez hasonlóan a haladó távon há-
romfős váltócsapatok is nevezhetnek. Ebben a
számban a távok: 500 méter úszás, a váltást kö-
vetően 12 km kerékpározás, majd 3 km futás. A
váltóversenyben férfi, vagy csak női tagokból
álló csapatok nevezhetnek.

Nevezni a szerencs.hu honlapon elérhető és
letölthető nevezési lapon, vagy személyesen a
Városi Tanuszodában lehet. Ugyanitt található
meg a részletes versenykiírás is.

A résztvevőket távonként, nemenként és kor-
csoportonként értékelik, ahol az első három he-
lyezett éremdíjazásban részesül, illetve minden
résztvevő a verseny emblémájával ellátott pólót
kap ajándékba. A jelképes 1000 forintos neve-
zési díjakat a szervezők a Kulcsár Anita Alapít-
vány javára gyűjtik és adják át a verseny végén.

Több mint 1400 résztvevője volt a VIII. Országos Csokoládé Fesztivál keretében,
augusztus 21-én megrendezett sportnapnak. Hazánk élsportolói is részt vettek
az eseményen, amelyen helyi és környékbeli települések gyermekei találkozhattak
példaképeikkel, és szórakozhattak az  izgalmas bemutatókon a Kulcsár Anita 

Sportcsarnokban és környékén.

vii. szerencs triAtlon

HAzAi győzelem A második FordulóbAn

SZERENCSI hírekhírek
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betongyártás
mixeres kiszállítás
tehergépkocsi kiszállítás
igény szerint betonpumpával
ADK autódaru bérbeadás

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Minősített
keverőből,
minősített

beton!

Zsalukő közvetlenül a gyártótól,
a legolcsóbban!

Zsalukő 20-as
Zsalukő 25-ös
Zsalukő 30-as
Zsalukő 40-es
Béléstest EB60/19

238 Ft/db
250 Ft/db
288 Ft/db
363 Ft/db
250 Ft/db

Szállítás darus,
vagy platós tehergépkocsival

Szerencs, Huszárvár u. 26. Tel.: 20/930-9674, 47/361-104
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INGATLANINGATLAN
Szerencs, Kossuth úton kétszobás, fel-
újított társasházi lakás eladó. Érd.:
20/966-9748. (13)
Szerencs központjában tehermentes
ház eladó: szoba, konyha, fürdőszoba,
gázkonvektoros, különálló kémény is
van. Érd.: 20/918-0381. (13)
Bekecsen 85 m2-es, jól karbantartott
családi ház eladó. Bolt, posta, rendelő,
iskola, óvoda, buszmegálló a közelben.
Érd.: 30/8363-302. (13)
Szerencs központjában, mégis csendes
és nyugodt környezetben egy modern,
140 m2-es hasznos alapterületű, medi-
terrán típusú ház, valamint ugyanitt
600 m2-es külön bejáratú építési telek
eladó. Érd.: 20/348-9548. (13-19)
Szerencs, Gyár út 3. 1/3. szám alatti, el-
ső emeleti, 39 m2-es lakás eladó. Irány -
ár: 3,5 MFt. Érd.: 20/586-5223. (13-14)
Szerencsen a Kárpát utcában (csendes
utca) eladó kétszobás, 55 m2-es, kertes
családi ház, vegyes tüzelésű, központi
fűtéssel, garázsnak mellékhelyiséggel,
ipari árammal. Lakás csere is érdekel.
Hívjon, megegyezünk. Érd.: 30/412-
5886. (13)
Szerencsen a Dózsa Gy. utcában 513 m2-
es építési telek eladó kis házzal, víz, vil-
lany a telken belül. Érd.: 70/3633124. (13)
Családi házra cserélnénk Bekecs vagy
Szerencs területén – értékegyeztetés -

sel – 2 szobás, felújított, földszinti la-
kásunkat. Műanyag ajtó + ablakok, be-
lülről leszigetelt szobák, gázfűtés, klí-
ma). Érd.: 20/542-0861. (13-17)
Szerencs városközpontjában (Kossuth
út 19/A) 61 m2-es magasföldszinti lakás
azonnali beköltözéssel, áron alul eladó.
Irányár: 5 500 000 Ft (az ár alkuképes).
Érd.: 30/331-9467. (13-14)
Szerencsen áron alul emeletes családi
ház a Tesco és az iskolák közelében el-
adó. Kétgenerációs lakásnak, nagycsalá-
dosoknak, akár vállalkozásra is alkalmas.
Rendezett udvaron, melléképületekkel.
Budapesti, miskolci, szerencsi kisebb la-
káscsere is érdekel értékkülönbözettel.
Érd.: 70/655-7576, 47/363-282. (13-16)

VEGYESVEGYES
Kőműves munkát vállalok Szerencsen
és környékén (burkolás, betonozás, va-
kolás, glettelés, stb.). Precíz munka! Tel.:
20/425-9136, e-mail: gabojozs@free -
mail.hu. (13)
Esküvőre nagyon szép gyűrűpárnák
széles választékban eladók Szerencsen.
Sziromszóró kosárkát külön adok hoz-
zá. Érd.: 20/4464-662. (13)
Bútorkárpit és szőnyegtisztítás Sze-
rencsen és körzetében. Ingyenes kiszál-
lás! Érd.: 20/539-4990. (13)
Költözés miatt eladó: rekamié, szekré-
nyek, szőnyegek, asztalok, székek, cipős
szekrény, bicikli, gáztűzhely, gázpalack,
gázkonvektor, gázkályha, mosógép,
centrifuga, terménydaráló, mérleg, ágy-
nemű és sok apróság. Érd.: 30/8363-
302. (13)

LakosságiLakossági

apróhirdetés
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kos: iii. 21. – iv. 20.
Ha összhangba tartja az életét a sor-

sával, akkor megtalálja a helyét a világban. Ha-
marosan harmonikus tapasztalatokra számít-
hat, talán felemelő élményekben is része lehet.
Eredményes lehet az elkövetkező időszak, ha
érdekektől mentesen fordul a jövő felé.

bika: iv. 21. – v. 20.
Ne hajszolja túl a szervezetét, mert az

megbosszulhatja magát. Ne siessen el
semmit, hiszen éppen Ön az, aki a legjobban
tudja, hogy a türelem rózsát terem.

ikrek: v. 21. – vi. 21. 
Kemény napokkal kezdi a következő

heteket. Megtapasztalhat sok igazság-
talanságot, ingerült érzelmi állapotokat. Sajnos
ezt követően sem számíthat semmi jóra, újabb
és újabb negatív bolygóállások szaporítják a ne-
hézségeit, erősítik pesszimizmus érzeteit, szo-
rongásait.

rák: vi. 22. – vii. 22.
Ön nagyon bonyolult, sebezhető sze-

mélyiség. Talán az a legnagyobb gond,
hogy nehezen szembesül a valósággal, csak az
adott pillanatnak él, ami eltakarja a belső fé-
nyeit, a világosságot. Igyekezzen belül szilárdab-
bá, kitartóbbá és megingathatatlanná válni.

oroszlán: vii. 23. – viii. 23.
Az elkövetkező időszak zavaros érzel-

mi állapotokat és megtévesztéssel kapcsolatos
kellemetlen helyzeteket jelez Önnek. Ha tartóz-
kodni tud a vakmerőségtől, az erőszakosságtól
és az önzőségtől megkímélheti magát a kelle-
metlenségektől.

szűz: viii. 24. – iX. 23. 
Ha sikeresen tudja kezelni a feszült-

ségeket, akkor jelentősen lecsökkenti a
rossz bekövetkezésének esélyeit. Önnek tudnia
kell, hogy a belsőből fakadó nyugalom csak jól
megalapozott meditációval érhető el! Ne aggo-
dalmaskodjon, ha valami nem sikerül.

mérleg: iX. 24. – X. 23. 
A következő napok jó eséllyel mente-

sek lesznek a komolyabb feszültségek-
től. Ön túl erősen kötődik a múlthoz, pedig le-
het, hogy eljött a változás ideje. Kérjen most se-
gítséget azoktól, akiket eddig Ön támogatott.

skorpió: X. 23. – Xi. 22.
Ha nem a számításai szerint alakul-

nak a dolgai, csak magát hibáztathatja,
mivel most kizárólag Ön mozgatja a szálakat.
Figyeljen oda, hogy kinek mit mond, hiszen egy
véletlen megjegyzése is komoly hátrányt okoz-
hatnak Önnek. 

nyilas: Xi. 23. – Xii. 21.
Hamarosan egy emlékezetes találko-

zóra számíthat, amely később nem várt, de po-
zitív következményekkel jár. Önnek is el kell fo-
gadnia, hogy változnak az idők. Arra azonban
vigyázzon, nehogy letérjen a helyes útról!

bak: Xii. 22. – i. 20.
Talán úgy érzi, rengeteg nehézség tor-

nyosul most Ön előtt és képtelen meg-
birkózni velük. Ne feledje, Ön előtt nincs lehe-
tetlen. Szakmai céljai elérésében hamarosan po-
zitív változást tapasztalhat. Legyen fokozottan
óvatos utazásai során.

vízöntő: i. 21. – ii.19.
Zavaros, esetleg zűrös érzelmi állapo-

tok következhetnek az életében. Előfor-
dulhat, hogy csalással, megtévesztéssel kapcso-
latos helyzetbe kerül. Továbbá szeptember első
napjaiban életének számos területén tapasztal-
hat kellemetlenségeket.

Halak: ii. 20. – iii. 20.
Nem lesz könnyű a helyzete ebben a

ciklusban. Az első, különösen feszült na-
pokban próbálja meg rendkívül visszafogottan
szemlélni az eseményeket. A ciklus utolsó nap-
jáig tartó feszültség életének minden területét
érinti.
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Vízszintes: 1. Megfejtés, első rész. 12. Tangens, röviden.
13. Munkájával, viselkedésével kiérdemel valamit. 14. Yoko …;
énekesnő, képzőművész, John Lennon özvegye. 16. Olyan valami
jelzője, amit ki nem állhatunk. 17. Pázsitszélek! 18. Vízgőzzel te-
lítődött (levegő). 20. … mode; divatosan, francia kifejezéssel.
21. … Munro; női szereplő Az utolsó mohikán című Cooper-re-
gényben. 22. Sötétben próbál olvasni, tapogatva tenni-venni,
tájszóval. 25. Finom, „lila tehenes” csokimárka. 27. Skandináv
női név (ULLA). 28. Méret, angolul. 30. Honsú szigeti japán nagy-
város angol neve. 32. Titkon arra pillant. 34. Katasztrális hold,
röviden. 36. Katonai, röviden. 37. Nem lédig, üvegekbe csoma-
golt (bor). 40. Belül hord! 41. Az ilyen ügy a bíróságon folyik. 42.
Az egyik szülő. 43. Lelőtt állatot szőrétől vagy tollától teljesen
megtisztít. 46. Pályaudvar, röviden.

Függőleges: 1. Állj! 2. Semmelweis …; orvos, az „anyák meg-
mentője”. 3. Az erbium vegyjele. 4. Konkrétan hivatkozik egy
bizonyos dologra. 5. Kései napszak. 6. 4-5 méter hosszú henge-
relt acélrúd, műszaki szóval. 7. Olasz fizikus, a volt névadója
(Alessandro). 8. Égést szüntet. 9. A szélein lelóg! 10. Etet. 11.
Földtakaró mélyebben fekvő rétege. 15. Díszes párkány a hom-
lokzati falon. 19. Szellem Shakespeare A vihar című darabjában.
20. Kis élőlény (madár, kutya stb.) a gyerekek szavával. 23. A @
jel magyar neve. 24. Megfejtés, második rész. 26. Rendszerint
magasra nőtt sportoló. 29. A jonatánból nemesített almafajta.
31. Kabátot a fogason elhelyez. 33. Karinthy Ferenc regénye. 35.
Véletlen összeütközéskor mondjuk, mentegetőzésként. 38. Be
fog következni. 39. Pál apostol eredeti neve. 41. Nyakleves, tréfás
szóval. 44. Félkész! 45. A titán vegyjele.

keresztrejtvény

SZERENCSI

A helyes megfejtést beküldők között 2 db belépőjegyet sorsolunk ki
a Szerencsi Fürdő és Wellnessházba. A megfejtés beküldési határideje
2015. szeptember 11. A megfejtéseket postai borítékban, vagy levele-
zőlapon juttassák el szerkesztőségünk címére (3900 Szerencs, Kossuth
tér1.), vagy a Népház bejáratánál elhelyezett postaládánkba. A kereszt-
rejtvény megjelenését a Szerencsi Fürdő és Wellnessház támogatta.



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

NYÁRI AKCIÓ!NYÁRI AKCIÓ!

– Sertés tarja, csontos

Sertés oldalas

Sertés dagadó

Sertés láb (első-hátsó)

Müncheni pálcikák

Májas hurka vcs.

Sült, sertés zsír, vödrös (1 kg)

–

–

–

–

–

–

990 Ft/kg

990 Ft/kg

990 Ft/kg

190 Ft/kg

1 120 Ft/kg

690 Ft/kg

400 Ft/kg
A feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák.

Grillezzen, főzzön a szabadban!
Akciónk visszavonásig érvényes.
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