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Nyiri tibor
lett A 

polgármester 
A július 29-én tartott idő-
közi polgármester válasz-
tás értelmében a városve-
zetői feladatokat immá-
ron Nyiri tibor megválasz-
tott polgármesterként
látja el. (Cikkünk a 3. o.)

Csokoládé
fesztivál

Augusztus utolsó hétvé-
géjén rendezik meg váro-
sunkban a Xi. országos
Csokoládé fesztivált. A
rendezvény programja és
technikai előkészületei
készen állnak. 
(Cikkünk az 5. o.)



A Szerencsi Rászorultakért Alapítvány használt ruhák osztásába kezdett
augusztus 9-én reggel a cukorgyári területen a Szerencsi Polgárőr Egye-
sület irodája mellett. Mint azt Dr. Korondi Klára az alapítvány kuratóriu-
mának elnöke elmondta, mintegy harminc zsák ruhát kaptak Leányfaluról,
köszönhetően egy városunkból elszármazott jóakarónak, de az alapít-
vány saját segítőin keresztül is gyűjtőakciókat szervezett. SfL

Szerencs Város Német Nemzetiségi Önkormány-
zata és a Szerencs Német Nemzetiségi Közössé-
géért Alapítvány idén nyolcadik alkalommal tar-
tott családi napot augusztus 4-én az Árpád-hegyi
horgásztónál. Az eseményen Koncz Ferenc or-
szággyűlési képviselő, valamint dr. Egeli Zsolt Sze-
rencs alpolgármestere köszöntötte a megjelen-

teket. Ezt követően Tir-
csi Richárd, az Emberi
Erőforrások Minisztériu-
mának nemzetiségi fő-
osztály vezetője nyitot-
ta meg a rendezvényt.
A családi napon műsort

adtak a Rátkai Hagyományőrző Népdalkör tagjai és karate bemutatót is
láthattak a vendégek. Árvay József, a nemzetiségi önkormányzat elnöke
és Tóth Lászlóné képviselő Szerencs Város Német Nemzetiségi Közössé-
géért kitüntetést adományozott Pocsai Lászlónénak (fotónkon), a Szerencs
Német Nemzetiségi Közösségéért Alapítvány kuratóriumi elnökeként ki-
fejtett eredményes tevékenysége elismeréseként.

V. E. A.
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CsAládi NApot tArtott A Német
Nemzetiségi öNkormáNyzAt

ruhákAt osztott
Az AlApítváNy

Kovács Bertalan festőművész kiállítása nyílt meg augusztus 12-én a Zemp-
léni Múzeumban a Zempléni Fesztivál részeként. A megnyitó ünnepségen
köszöntőt mondott Fazekasné Majoros Judit, a Zempléni Múzeum igaz-
gatója, majd a tárlatot Bordás István, a Sárospataki Képtár vezetője mu-
tatta be a közönségnek. Elhangzott, hogy Kovács Bertalan festői munkáját
nagybányai születése, neveltetése határozza meg. Tiszta, élénk színeket
használ és alkotásai témájának középpontja a természet. Lovakat ábrázoló
legutóbbi munkái pedig egyedi szimbólumvilágot teremtenek. Az esemé-
nyen közreműködtek a sárospataki Farkas Ferenc Alapfokú Művészeti Is-
kola művésztanárai. A kiállítás szeptember 30-ig tekinthető meg. M. B.

festméNykiállítás Nyílt
A zempléNi múzeumbAN



– Mit gondol a választás eredményéről?
– Először is szeretném megköszönni valameny-
nyi szerencsi lakosnak, aki elment szavazni a
nagy meleg ellenére, hiszen aznapra országos
hőségriadót rendeltek el. Nagyon köszönöm
mindazoknak, akik ezen a napon helyt álltak a
választási helyiségekben kora reggeltől késő es-
tig és hálás vagyok azoknak, akik az előkészí-
tésben segédkeztek és a kampányban támo-
gattak. Külön szeretném megköszönni a csalá-
domnak, hogy mindenben mellettem álltak. A
biztos családi háttér nagyon fontos volt. A kam-
pányhoz központi támogatást nem kaptam,
csak a saját adózott jövedelmemből és a csalá-
dom támogatásából finanszíroztam a szóróla-
pokat, plakátokat és minden szükséges dolgot.
Lényegesnek tartottam, hogy a kampánynak
többféle elemei is megjelenjenek városszerte,
mert ellenkező esetben a szerencsi és ondi em-
berekben azt az érzetet kelthettem volna, hogy
én magam sem veszem komolyan az indulást.
Úgy érzem, hogy szép eredményt értem el, hi-
szen a lakosság több mint 20%-a járult az ur-
nákhoz. 

– Miért volt kivételes ez a választás Ön
szerint?
– Sokan nem értették ezt a különleges helyze-
tet, ilyen még nem volt Szerencsen. Ezen az
éven volt már egy nagy választás és nehezítette
a helyzetet, hogy az emberek nem szeretnek túl
gyakran a választási urnákhoz járulni. Nem volt
ellenfél, aki mellettem, vagy velem szemben
mozgósíthatta volna a lakosságot. Ennek elle-
nére – a többi időközi választás eredményével
összevetve – magas részvételi arányról beszél-
hetünk. 

– Polgármester úr, mit gondol, miért tar-
tották mégis sokan fontosnak, hogy el-
menjenek és Önre voksoljanak?
– Úgy gondolom, hogy a részvételi arányból és
az azóta kapott üzenetekből is látszik, hogy a
szerencsieknek fontos a stabilitás. Az itt élők
szeretik azt, hogy nyugalom van, és olyan ke-
zekbe helyezik a jövőjüket, ahol tudják, hogy
tisztességgel, szorgalommal, hozzáértéssel fog-
ják az ügyeiket intézni. Ezt ígérhetem, ezen fo-
gok dolgozni, minden szerencsi és ondi lakos
érdekében végzem majd a munkámat. Az em-
berek nem szeretik, ha az országos politikai vi-
szályt városi szintre is lehozzák. A tettek beszél-
jenek és ne az uszítás. 

– Mik lesznek a következő időszak legfőbb
feladatai? 
– Az eltelt időszakban nagyon sok feladatot vé-
geztünk el az apparátussal közösen, hiszen a
pályázatok előkészítése, a mindennapi ügyek
nem állhattak meg. Könnyebbséget jelentett az,
hogy a munkatársakat és a feladatok egy jelen-
tős részét már ismertem. Más ez a pozíció:

meghozni a döntéseket alpolgármesterként,
vagy immáron polgármesterként. Így sokkal na-
gyobb a felelősség, de igyekszem minden olyan
dologra odafigyelni, ami fontos a szerencsiek és
az ondiak számára. Jól látszik, hogy a következő
fejlesztések minden szerencsi településrész ér-
dekét szolgálni fogják. A közeljövő egyik fel-
adata a Csokoládé Fesztivál sikeres megszerve-
zése mellett, hogy szeretném jobban megismer-
tetni a szerencsiekkel és ondiakkal az elkövet-
kezendő fejlesztéseket, projekteket. Bemutatni
azt, hogy a város részei hogyan fejlődnek majd,
ezáltal milyen többletszolgáltatásokat fogunk
kínálni. 

– Mit üzen a szerencsieknek?
– Azt üzenem, nem leszek más ember, hiszen

úgy gondolom, azt már bebizonyítottam az el-
múlt évtizedekben, hogy komolyan veszem a
munkámat. Felelősségteljes pedagógus voltam,
és amikor több mint 11 évig igazgatóhelyettes-
ként dolgoztam, ott is maximumra törekedtem
csak úgy, mint amikor Tankerület igazgató vol-
tam, valamint a városházán közművelődési ta-
nácsnok, alpolgármester és polgármesteri fe -

ladatokkal megbízott alpolgármester. A jövő-
ben is a városért, a polgárokért mindig helyt fo-
gok állni. A magam részéről azt ígérem, hogy
mindenkit meghallgatok majd és a többség
akaratának megfelelően – a képviselőtársaim-
mal együtt – fogom meghozni a döntéseket.

Még egyszer szeretném megköszönni a
szerencsieknek és ondiaknak a felhatalma-
zást arra, hogy én vezessem a várost, és
igyekszem a közeljövőben mindent meg-
tenni annak érdekében, hogy mindenki
érezze azt: olyan polgármesterük van, aki
értük dolgozik. Ebben mindenféleképpen
számítok az országgyűlési képviselő,
Koncz Ferenc támogatására is. 

M. B.

Július utolsó vasárnapján időközi polgármester választást tartottak városunkban. A Nemzeti Választási Iroda
adatai szerint a szerencsiek több mint 20%-a jelent meg az urnák előtt. A városvezetői feladatokat Nyiri Tibor
immáron megválasztott polgármesterként látja el.
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Nyiri tibor lett szereNCs 
új polgármestere

„…nem leszek más ember, hiszen úgy gondolom,
azt már bebizonyítottam az elmúlt évtizedekben,
hogy komolyan veszem a munkámat.”
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A hőségben nagyon fontos, hogy odafigyeljünk
saját-és környezetünk egészségére. Vannak
ugyanis különösen veszélyeztetett ún. rizikó
csoportok például az újszülöttek, a kisgyermek-
ek, a 65 évnél idősebbek, valamit a szívbeteg-
ségekben és magas vérnyomásban szenvedők,
akik nehezebben képesek átvészelni a perzselő
időszakot. 

– Különösen fontos, hogy
meleg, déli órákban, ál-

talában 10 órától este
18 óráig ne nagyon
menjünk ki a napra és
aki csak teheti a hűvös

szobában maradjon, le-
húzott redőnyök mellett és

sok folyadékot fogyasszon – mondta el érdek-
lődésünkre dr. Sütő Szilveszter főorvos (fo-
tónkon). A doktor hozzátette: nagy meleg ide-
jén könnyen, lengén kell öltözni, világos színű
lehetőleg fehér pamut ruhát viseljünk. – A cuk-
ros italok fogyasztása a nagy melegben szigo-
rúan tilos. Az energiaitalokat sem ajánlott inni,
hiszen rosszulléthez vezethet a bennük lévő
magas cukor- és koffeintartalom. Ásványvíz

mentalevéllel vagy citrommal tökéletesen meg-
felelő a folyadékpótlásra. A koffeines italok fo-
gyasztása is kerülendő ebben az időben. Hanya-
goljuk a zsíros és fűszeres ételek fogyasztását,
inkább könnyű salátaféléket együnk, ami az im-
munrendszert is erősíti és vitamint is pótol – ta-
nácsolja dr. Sütő Szilveszter.

Vizet osztanak a nagy melegben
A hőségriasztás idejére az önkormányzat elren-
delte az ilyenkor szükséges intézkedéseket. A
Szerencsi Polgárőr Egyesület két tagja a Szeren-
csi Rendőrkapitányság és a Vasútállomás közöt-
ti szakaszon délelőtt 10 és délután 16 óra között

osztja a vizet a gyalogosan közlekedőknek. Oláh
János, a Szerencsi Polgárőr Egyesület elnöke el-
mondta, hogy az önkormányzat által vásárolt
ásványvízen kívül a Szerencsi Tesco és Lidl áru-
házak is több palack ásványvizet felajánlottak,
emellett további felajánlások is érkeztek. A pol-
gárőrök mindent megtesznek az állampolgárok
egészsége és testi épsége érdekében.
A Szerencsi Fürdő és Wellnessház előtt üzembe
helyezték a párakaput is, melynek segítségével
rövid időre felfrissülhetnek a járókelők, ami hoz-
zájárul a megfelelő testhőmérséklet szinten tar-
tásához. 

F. D. –M. B.

Tikkasztó hőség jellemző az időjárásra
országszerte. A szakemberek arra buz-
dítják a lakosságot, hogy fokozottab-
ban figyeljenek a megfelelő mennyisé-
gű folyadékbevitelre és lehetőleg hű-
vösebb helységekbe húzódjanak a
nagy meleg elől. Szerencsen vízosztás-
sal, valamint a párakapu üzembe he-
lyezésével teszik elviselhetőbbé a for-
róságot.

szereNCseN is tombol A káNikulA
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Csider Andor, a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatója és
a fesztivál főszervezője érdeklődésünkre elmondta, hogy a rendezvény
programja és technikai előkészületei készen állnak. –Idén saját, pályázati
forrásból elnyert hang- és fénytechnikával tudunk magas színvonalú kon-
certélményt biztosítani – mondta az igazgató. A sokféle koncert és prog-
ram mellett a szervezők a gyerekekre is gondoltak.  A fesztivál ideje alatt
a Kulcsár Anita Sportcsarnokot játékcsarnokká alakítják majd, ahol kü-
lönféle játékokkal és programokkal tudnak szórakozást nyújtani a legki-
sebbeknek. Gyermek színházi előadások is lesznek például Süsü a Sárkány
vagy Pöttöm Panna, ezen kívül a tavalyi év nagy sikerére való tekintettel
idén is lesz minizoo, ami egyfajta kis állatkert.  Az idei fesztivál a progra-
mokat tekintve is különleges lesz. Csütörtökön hagyományosan a Sze-
rencsi Tankerület által szervezett művészeti gála zajlik majd a várkertben.
A nap zárásaként a Bekecs Néptáncegyüttes előadását és a Ne-
oton Família nagykoncertjét élvezheti a közönség. Ezekre
is érvényesek a bérletek vagy jegyek vásárolhatóak. A
csütörtöki nulladik nappal tehát már négy naposra
bővül a fesztivál. A péntek a hagyományos kon-
certnap, az ország legnevesebb együtteseinek
fellépésével: itt lesz az Anna and the Barbies, a
Wellhello, valamint Majka és Curtis is koncertet
ad. A szombati megnyitó felvonuláson katona-
zenekar és katonai díszelgő egység is részt
vesz. A fesztivál területe nem változik: a Rákóc-
zi-várban, a várkertben és a Rákóczi út egy ré-
szén lesznek majd a rendezvények úgy, ahogy a
korábbi években. A színpadokat is a megszokott he-
lyeken állítják fel a szervezők.
A biztonsági beléptető rendszert a tavalyihoz hasonlóan
fogják működtetni. A szerencsiek kétnapos karszalagot kapnak
szombatra és vasárnapra, amelyért nem kell fizetni. Ezt a névjegyzék
alapján egyeztetik majd.
A fesztivál kísérőrendezvényei közé tartozik az ulti verseny, a Logiklub ver-
senye és a csokoládé kupa sakkverseny. Idén is készül csokoládészobor,
azonban a szervezők még nem árulták el mit faragnak ki csokoládéból.

A színes kulturális és zenei programok mellett természetesen idén is fő-
szerepben a csoki lesz. A Szerencsi Bonbon Kft. a slágertermékek mellett
minden éven készül valamilyen újdonsággal. Idén eredeti receptúra alap-

ján készülő egészmogyorós csokoládéval rukkol elő a cég. 
– A Szerencsi Bonbon Kft. nagy vágya, hogy a Csokoládé

Fesztiválra elkészüljön az a háromféle hagyományos
200 grammos mogyorós tej-és étcsokoládé család,

amely korábban a ’30-as években is már szerepelt
a Szerencsi Csokoládégyár repertoárjában. Így a
Szerencsi étcsokoládét 20% -os pörkölt egész-
mogyoróval és a sima 72%-os étcsokoládét
mutatjuk be idén, amiből a háziasszonyok cso-
koládémázat tudnak készíteni – mondta el
Maszler László, a cég termékfejlesztője. Hozzá-

tette: a Szerencsi Bonbon Kft. elkezdte a szalon-
cukrok gyártását is. Ezek az édességek a hagyo-

mányos rertro ízvilágot ölelik át, újdonságként pedig
megjelenik az ír whisky ízű szaloncukor, amelyet 72%-

os csokoládéval burkolnak be. 
A Csokoládé Fesztivál szakmai programja is rendhagyó ebben az

évben, a meghívott szakmai vendég a Nestlé Hungária Kft. A nagy múltra
visszatekintő Szerencsi Csokoládégyár pedig idén 95 éves lenne. Erre az
alkalomra több mint 73 olyan szakembert hívtak el Szerencsre, akik a
Szerencsi Csokoládégyárban váltak szakmunkássá.
A XI. Országos Csokoládé Fesztiválon a Szerencsi Bonbon Kft. és a Halász
Produkt Kft. közös együttműködésének köszönhetően különleges hűsítő
finomsággal is találkozhatnak majd a fesztiválra kilátogatók. – Egy 2017-
es nemzetközi kiállításon láttam meg egy 20 féle csokoládé fagylaltot
kínáló standot, és ez adta az ötletet, hogy a cégünkkel mi is bekapcso-
lódjunk a Csokoládé Fesztivál szakmai programjába – mondta Halász Ta-
más, a Halász Produkt Kft. ügyvezetője. – Hajdú Zoltán cukrászmestert
kértük fel, hogy segítsen megvalósítani ezt a fagylaltszenzációt. 20 fajta
csokoládéfagylaltot fogunk készíteni, melyhez a Szerencsi Bonbon Kft.
termékei adták az inspirációt. A fesztiválon lehet majd kóstolni Szerencsi
Konyakmeggy fagylaltot, Figaró fagylaltot, Macskanyelv fagylaltot, Cit-
rusliget fagylaltot, és a Szerencsi Retró ízű fagylaltot. Ezenkívül még 15
fajta csokoládéról lesz szó. Minőségi anyagokkal dolgozunk, a legtöbb
fagylalt ugyanis 72%-os csokoládétartalommal készül. A fagylaltok a cso-
koládék mintájára készülnek, tehát az édességekben fellelhető ízek meg-
találhatóak majd a fagyiban is – tette hozzá Halász Tamás. 
Minden adott tehát ahhoz, hogy kicsik és nagyok egyaránt megtalálják
a hozzájuk legközelebb álló programot, hiszen koncertekben, kulturális
rendezvényekben és csokoládéban nem lesz hiány az idei fesztiválon.

M. B.

Augusztus utolsó hétvégéjén rendezik meg városunkban a
XI. Országos Csokoládé Fesztivált. Az előkészületi munká-
latok már javában tartanak. Az alábbiakban beszámolunk
az idei fesztivál újdonságairól.

egy hét múlvA Csokoládé fesztivál



SZERENCSI hírekhírek AKTUÁLIS6

A szokatlanul meleg és csapadékos időjárás mi-
att most hetekkel korábban megkezdődik a
szőlő szüretelése Tokaj-Hegyalján. – Ilyen korai
szüret időpontra még az idősebb borászok sem
emlékeznek – mondta Varkoly Ádám. – A na-
gyon korán, májusban beköszöntő szinte nyá-
rias időjárás következtében hamar megindult a
szőlő növekedése. Amikor az ültetvényeknek
még csak virágoznia kellett volna, akkor már
borsószem nagyságúak voltak a szőlőszemek –
tudtuk meg a borásztól. Ez azt jelenti, hogy je-
lenleg átlagosan 2-3 héttel érik hamarabb a sző-
lő.
A forró, és esős időjárás nem csak a szüretet
hozta előrébb, hanem a különböző betegségek
gyakoriságát is megnövelte. Többször jelentek
meg gombás fertőzések a szőlőn, emiatt az
éven nehezebb volt a növényvédelem. Varkoly
Ádám hozzátette, hogy aki odafigyelt a szőlő

permetezésére, annak ez nem okozott nagyobb
gondot. Az augusztusi és szeptemberi időjárás
még befolyásolhatja a mennyiséget és a minő-
séget, de a borászok többsége szerint a nehéz-
ségek ellenére is kitűnő évjárat lesz az idei.
– Augusztus 15-16. között megkezdjük a sárga-
muskotály szüretelését. A furmintok pedig je-
lenleg 12-13 mustfoknál járnak. Azt gondolom,
hogy a furmintot szeptember első hetében el-
kezdjük leszedni, ami így egy nagyon korai szü-
retet eredményez. A szárazboroknál is hasonló
a helyzet, itt akár már szeptember végére be is
fejezhetjük a szőlő szedését – mondta Varkoly
Ádám. 
Megfigyelhető, hogy az éghajlatváltozás miatt
egyre előrébb kerül a szüret időpontja. Ez nem
magyar jelenség, hiszen a nyugat-európai borvi-

dékeken is észrevehető, hogy a 20-30 évvel ez-
előtti időszakhoz képest egyre korábban kezdő-
dik a szőlő szüretelése. N. I.

A vártnál jóval korábbi időpontban kezdődhet az idei szüret Tokaj-Hegyalján. A
nagy meleg és a csapadékos időjárás miatt most sokkal hamarabb érik a szőlő.
Az ország többi részén is hasonlóan korai szőlőszedésre kell számítani. A szüret
időpontjáról Varkoly Ádámot az Árpád-hegy Pince borászát kérdeztük.

korábbAN kezdődik A szüret



Az Erdei Ferenc utcán található játszótér tel-
jesen felújított állapotban várja a kisgyerme-

kes családokat. Az ünnepélyes átadásra au-
gusztus 5-én került sor. Az eseményen dr. Egeli

Zsolt alpolgármester köszöntötte a megjelenteket,
majd Koncz Ferenc országgyűlési képviselő beszédében kiemelte, hogy ez
a gyerekeknek szánt hely nagyrészt alapítványi és magán felajánlásoknak
köszönhetően újult meg. A képviselő hozzátette: az elkövetkezendő idő-
szakban nagyszabású játszótér felújítási program kezdődik Szerencsen,

aminek köszönhető-
en elsőként az ondi,
valamint a fecskési
városrészen találha-
tó játszóterek kap-
nak új, modern játé-
kokat több mint 6
millió forint érték-
ben, pályázati for-
rásból. A megnyitót
követően a gyere-
kek birtokba vették
a szórakoztató játé-
kokat.             V. E. A.
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Az erdélyi Nyárádszereda és Szerencs 2005 óta ápol testvérvárosi kap-
csolatot. A településen idén első alkalommal rendezték meg a Nyárád-
mente Fesztivált, ahová városunk is meghívást kapott. A szerencsi dele-
gáció július 25-től töltött el öt napot a kisvárosban dr. Egeli Zsolt alpol-
gármester vezetésével. A szervezők színes programokat kínáltak az ide-
látogatóknak. A fesztivál keretén belül helyi termékek vására mellett konc-
ertek szórakoztatták a közönséget, de a testvérvárosok borudvara is meg-
nyitotta kapuit az érdeklődők előtt, ahol a szerencsi Ringer István tárogató
játéka fogadta a látogatókat. Az olvasás szerelmesei könyvbemutatón is-
merkedhettek meg a helyi szerzők legújabb köteteivel. A fesztivál nyitá-
nyaként átadták a település felújított főterét is, ami nagy lépés a kisváros
életében. A vendégek megtekinthették a Bekecs Néptáncegyüttes: Ember
az embertelenségben című táncjátékát. A zenés, táncos produkció azok
előtt tiszteleg, akik életüket adták a hazájukért, családjukért, embertár-
saikért és nem utolsó sorban azért, hogy gyermekeik jobb világban élje-

nek, példát mutatva em-
berségről, bátorságról,
hazaszeretetről, hitről és
kitartásról. A nagysza-
bású előadást a szeren-
csi közönség is megnéz-
heti augusztus 23-án a
Csokoládé Fesztivál kí-
sérő programjaként. A
szerencsi delegáció a
környező településeken
is látogatást tett. Töb-
bek között megtekintet-
ték a Mikházi katonai
bázist, és a ferences ko-
lostort is. 

V. E. A.

testvérvárosi látogAtás

megújult játszótér várjA 
A gyerekeket



A Zempléni Fesztivál keretében a Rajkó Művészegyüttes Bécsi keringők cí-
mű műsorát láthatta a szerencsi közönség augusztus 12-én a Rákóczi-vár
udvarán. A Rajkó Zenekar és Táncegyüttes több éve kiemelkedő sikerrel,
telt házak előtt turnézik Strauss-műsorával Európa szerte. Az előadás során
felcsendült többek között Johann Strauss, Rossini, Sosztakovics és Liszt Fe-
renc egy-egy zenei műve. M. B.
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A rAjkó művészegyüttes
A rákóCzi-várbAN

Puchard Zoltán, a Strabag Magyarország egykori igazgatója, majd a Colas
Hungaria technológiai igazgatója számos országban tett utazást, fotós él-
ményeit szívesen osztja meg az érdeklődő közönséggel. Július 25-én este
a szerencsi Rákóczi-várban nyílt meg legfrissebb felvételeinek kiállítása.
Az eseményen Nyiri Tibor üdvözölte az alkotót, akinek válogatott munkáit
immár harmadik alkalommal csodálhatják meg az érdeklődők. Puchard
Zoltán életében meghatározó élmény volt az a háromszáz kilométeres za-
rándoklat, amit gyalog tett meg Varsó és Czestochowa között 1974-ben.
Már ekkor sűrűn készített felvételeket a ritka szépségű tájról, emberekről,
épületekről, a hobbi szintű fotózás művészivé vált az eltelt évek alatt. Az
út és hídépítés végigkísérte életét építőmérnökként csakúgy, mint a Ka-
tolikus Ifjúsági Mozgalom, majd az 1990-ben alakult Háló Katolikus Kö-
zösségi Mozgalom egyik alapítójaként. Nevéhez fűződik a 72 Tanítvány
Mérnökkör létrehozása is, amelynek tagjai arra keresik a választ, hogy mit
jelent keresztény mérnöknek lenni? A kiállítás megnyitóján Dabóczi Kál-
mán a Budapesti Közlekedési Központ vezérigazgatója méltatta Puchard
Zoltán munkásságát a fotózáson keresztül, az eseményt Petró Dalma, Bá-
rány Balázs és Balázsfalvi Gergő zenei összeállítása színesítette. A tárlat
szeptember közepéig tekinthető meg a Rákóczi-vár Árkádjában, a XI. Or-
szágos Csokoládé Fesztivál (augusztus 23-26.) idején pedig a város Turisz-
tikai Központjában. SfL

elkApott pillANAtok
A NAgyvilágból

Komplex egészségügyi szűrővizsgálatokon vehettek részt a szerencsi la-
kosok augusztus 4-én a Rákóczi-vár bejáratánál a Nestlé Hungária Kft. jó-
voltából. A Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-
2020 címet viselő kampány legfőbb célkitűzése, hogy kortól, nemtől, lak-
helytől és foglalkozástól függetlenül minden magyar állampolgárnak le-
hetőséget biztosítson saját egészségi állapotának felmérésére. A program
keretén belül 37 féle átfogó vizsgálattal, valamint látványos anatómiai be-
mutatóval várták az érdeklődőket. V. E. A.

egészségvédelmi
progrAm szereNCseN
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Csider Andor az intézmény vezetője arról adott
tájékoztatást, hogy három turnusban – három
héten keresztül – százhat Szerencsen tanuló ál-
talános iskolás tölti el a vakáció egy részét az
államilag támogatott program keretein belül, jó-
részt könyvtárosok felügyelete mellett. – Új já-
tékokat és sporteszközöket vásároltunk a sza-
badtéri mozgásokhoz, a diákok Zemplén törté-
nelmi helyeire, Nyíregyháza illetve Miskolc va-
dasparkjába kirándultak, de részt vettek cser-
készek által tartandó népi játékokon, jurta épí-

tésen, íjászaton is – sorolta az igazgató.
A fiatalok természetesen kihasználták a Rákó -
czi-vár adta lehetőségeket is, a könyvtárban di-
avetítéseken, sakkversenyeken, origamik készí-
tésén vehettek részt és megtekinthették a
Zempléni Múzeumban kiállított képeslap gyűj-
teményt, valamint a Rákóczi korszakot idéző ki-
állítást. A szervezők napi négy étkeztetést is
vállaltak a július 30. és augusztus 17. közötti
időszakban.

SfL

Az elmúlt évben már jó visszhangot kiváltó, a nyári szünidőt napközis szinten,
hasznosan kitöltő Erzsébet-tábort szervezett a Szerencsi Művelődési Központ
és Könyvtár.

erzsébet-tábor – köNyvtárosok
felügyeletével

Balázs Pál református lelkipásztor arról adott tájékoztatást, hogy az el-
nyert támogatás nem csak az idei, de még két év hasonló táboroztatá-
sára elegendő, ugyanakkor jut belőle napközis táborok, különböző ün-
nepekhez kötődő foglalkozások megvalósítására, sőt a parókia alagso-
rának renoválására is. Balázs Pál elmondta, hogy a diákok felekezeti ho-
vatartozás nélkül vehetnek részt a táboroztatáson, tehát a Szerencsen
tanuló katolikus és református általános iskolák diákjai egyaránt jelent-

kezhettek.
A napi elfoglaltságok között szere-
pelt a hittan, de nagyon sok szabad-
idős tevékenységen vettek részt a
fiatalok. Túráztak, óvoda- és iskola-
pedagógusok vezetése mellett kéz-
műves foglalkozásokon mutathatták
meg tehetségüket, akadálypályán
ügyeskedhettek, de bemutatót tar-
tottak számukra a szerencsi rend-
őrök, pénteken este pedig egy szín-
társulat előadását tekinthették
meg, egyszóval hasznosan töltötték
a vakáció ezen részét.

SfL

Mintegy hatvan általános iskolás töltötte vakációjának egy
részét Simán, a szerencsi városvezetés által fenntartott If-
júsági Tábor és Vendégház vadregényes környezetében. A
július 23-tól 28-ig tartó kiruccanás anyagi hátterét egy, a
Szerencsi Református Egyház és a városban működő He-
gyalja Kapuja Mozgáskorlátozottak Egyesület közös pályá-
zatának eredménye biztosította.

hittANtábor simáN



AUGUSZTUS 23. (CSÜTÖRTÖK)
Extra nap / –1. NAP

Belépés bérlettel vagy napijeggyel.
Bérlet: 7500 Ft; 

napijegy: felnőtt: 1500 Ft, gyermek (6-14): 700 Ft
19:00 Ember az embertelenségben 
Táncszínház a Bekecs Néptáncegyüttes (Erdély) előadá-
sában. Helyszín: Kulcsár Anita Sportcsarnok 
21:30 Neoton nagykoncert 
Helyszín: Várkert, Bástyaszínpad

AUGUSZTUS 24. (PÉNTEK)
KONCERTNAP / 0. NAP

Belépés bérlettel vagy napijeggyel.
Bérlet: 7500 Ft; 

napijegy: felnőtt: 4500 Ft, gyermek (6-14): 2500 Ft

FESZTIVÁLSZÍNPAD
17.00 Soulwave
19.00 Anna and the Barbies
21.00 Wellhello
23.00 Majka és Curtis

BÁSTYASZÍNPAD
16.00 Elmezavar
18.30 MDC
19.30 Children Of Distance
21.30 Hatás Alatt
22.30 Depresszió
24.00 Skizofrén

VÁRSZÍNPAD
15.00 Mátrix
17.00 Passed
18.00 Abaházi Csaba
20.00 Small Track
21.30 Mohikán
24.00 Diszkó: Mr. Missh, Essemm, GwM, Burai, 

Lil G x Nemazalány

AUGUSZTUS 25. (SZOMBAT)
CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL /1. NAP

Belépés bérlettel vagy napijeggyel.
Bérlet: 7500 Ft; Felnőtt napijegy: 2200 Ft, gyermek 
(6-14): 1400 Ft, családi napijegy (2f+2gy) 5500 Ft

Szerencsieknek lakcímkártyával ingyenes!

09.00 Zenés felvonulás a Rákóczi úton.
10.00 A XI. Országos Csokoládé Fesztivál ünnepélyes

megnyitója a Fesztiválszínpadon. 
Megnyitja: dr. Bognár Lajos, élelmiszerlánc-felü -
gyeletért felelős helyettes államtitkár, Agrármi-
nisztérium és Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere

11.00 Szakmai program a Bolyai János Katolikus Álta-
lános Iskola aulájában

FESZTIVÁLSZÍNPAD
10.00 Ünnepélyes megnyitó, szerencsi óvodások, iskolá-

sok műsora
10.30 Hajnali Néptáncegyüttes
14.00 Debrecen Helyőrségzenekar
14.30 Katonai díszelgő bemutató (a színpad előtt)
15.30 Signal Motorock
17.00 PASO
19.00 Bikini
21.00 Punnany Massif
23.00 Bëlga 

BÁSTYASZÍNPAD
14.00 Fatal Error
15.00 Harcászati bemutató (várkert)
15.30 Balkán Fanatik
17.30 Fortissimo
19.30 Ismerős Arcok 
22.30 Deák Bill Gyula
24.00 Ocho Macho

VÁRSZÍNPAD
14.30 Kiss Kata
16.30 Komáromi Pisti
17.20 Pannónikum
19.20 Belmondo

A XI. Országos Csokoládé Fesztivál 

programjai és kísérő rendezvényei

Szerencs, 2018. augusztus 23-26.



21.00 Müller Péter Sziámi
24.00 Kocsis Janika 
01.00 Retro diszkó: Betty Love, Csordás Tibi, Shygys,

UFÓ, DJ Szatmári és Jucus

GALÉRIASZÍNPAD
14.00 Hegyalja Folk
15.00 Balett előadás
16.30 Petró Dalma
17.45 Kolompos együttes
19.30 Karády István
21.00 Sós Miklós

AUGUSZTUS 26. (VASÁRNAP)
CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL /2. NAP

Belépés bérlettel vagy napijeggyel.
Bérlet: 7500 Ft; Felnőtt napijegy: 2200 Ft, gyermek 
(6-14): 1400 Ft, családi napijegy (2f+2gy) 5500 Ft

Szerencsieknek lakcímkártyával ingyenes!

FESZTIVÁLSZÍNPAD
13.00 Kormorán
15.00 Dorothy
17.00 Paddy and the Rats
19.00 Republic
20.30 Killer Surprise
21.30 Hooligans
23.00 Tűzijáték

BÁSTYASZÍNPAD
13.00 Roxxon
14.30 Hegyalja Folk
16.00 ByeAlex
17.30 Ganxsta Zolee és a Kartel
19.00 Radar
20.00 P. Mobil

VÁRSZÍNPAD
14.00 Szandi
15.00 Chrome Rt.
16.30 Hősök
18.00 AWS
19.30 Blahalouisiana

GALÉRIASZÍNPAD
11.00 Bongo és Penny
11.30 Újvári Marika
13.30 Kávészünet
15.00 Ciráda
16.30 Balett
17.00 Bóbita koncert
18.30 Classic

GYERMEKPROGRAMOK – JÁTÉKCSARNOK
a Kulcsár Anita Sportcsarnokban:

Szombat-vasárnap folyamatosan: extrém ügyességi
játékok, középkori játszóház, mini ZOO

Augusztus 25. (szombat)
13.00 Pöttöm Panna gyermekszínházi előadás
14.30 A nagy ho-ho-ho horgász zenés mesejáték
14.30 Kiss Kata Zenakar (Várszínpad)

15.30 Csiribiri együttes
15.30 Bongó és Penny show
16.30 Répatorta – Tekergő Bábszínház
17.30 Bundás bocsok – Tekergő Bábszínház

Augusztus 26. vasárnap: 
10.30 Süsü, a sárkány gyermekszínházi bábelőadás
14.00 Cilike, a hiszékeny egérke – Tekergő Bábszínház
15.00 Diridongó koncert
16.00 Garagulya Gólyalábas Kompánia

KÍSÉRŐPROGRAMOK
Augusztus 24. péntek: Kossuth tér „Házhoz megyünk” a
rendőrség információs sátra és ingyenes rendőrségi kerékpár-
regisztráció.
16.00 Öregfiúk kispályás labdarúgó torna a gimnázium mű-
füves pályáján.

Augusztus 25. szombat: 10.00 IV. Szerencsi Csoki Kupa
Sakkverseny a Turisztikai Központban (Rákóczi út 121.) Nevezés
szükséges.
Egész nap: 4. Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda
Katonai toborzó rendezvénye: Debrecen Helyőrségzenekar,
Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár, Magyar
Honvédség Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dan-
dár, Magyar Honvédség 24. Bornemissza Gergely Felderítő Ez-
red, Bánkúti 3. Gerinc Radar Mérőpont, katonai gépjárművek.

Augusztus 26. vasárnap: 08.00 Bon-bon Kupa Ultis talál-
kozó a Turisztikai Központban.

TOVÁBBI PROGRAMOK
Szakmai díszvendég: NESTLÉ Hungária Kft.

Csokoládébarlang: csokoládégyártók, interaktív csokolá-
dékészítés: Rákóczi-vár, színházterem, Árkád, szombat és
vasárnap 10.00-20.00.
Kiállítások: csokoládészobrok, régi játékok, régi motorok
és fényképezőgépek, Kiss Roóz Ilona kerámiái (Turisztikai
Központ, Rákóczi út 121.) 9.00-20.00 Csokifesztiválos kar-
szalaggal a belépés díjtalan.
Csokoládé kalandpark, ugrálóvár, vidámpark: várkert,
szombat és vasárnap.
Tűzoltóság bemutatója, habparty: várkert, vasárnap
15.00.
Katasztrófavédelem információs sátra: szombat.
Rendőrség balesetmegelőzési információs sátra: szombat.
Véradás-Magyar Vöröskereszt: Bolyai János Katolikus Ál-
talános Iskola, szombat 13.00-17.00, vasárnap 11.30-15.30.
Egészségügyi szűrővizsgálatok, egészségügyi sátor:
várkert, péntek, szombat és vasárnap.
Szerencsi Fürdő és Wellnessház akciója: fesztiválos kar-
szalag felmutatásával 30% kedvezmény a belépőjegy árá-
ból a fesztivál ideje alatt.
Zempléni Múzeum kiállításai kedvezményesen látogat-
hatóak, 14 éves korig ingyenes, 14 éven felülieknek 300 Ft.
Rákóczi-vár, szombat, vasárnap 9.00-19.00.
Mindazoknak, akik a fesztivál forgatagában egy kis csend-
re és lelki nyugalomra vágynak, a fesztivál területén talál-
ható Kisboldogasszony római katolikus templom nyitva
áll péntek-szombat-vasárnap 11-19 óra között. Gyónási le-
hetőség pénteken és szombaton 14-19 óra között.

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT A SZERVEZŐK FENNTARTJÁK!
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Értesítjük az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. utasait, hogy a XI. Országos Csokoládé Fesztivál ideje alatt
a Szerencs belvárosán át közlekedő buszjáratok útvonala és megállóhelyei megváltoznak.
A fesztiválra érkező nagy számú közönségre tekintettel – figyelembe véve a kötelező biztonsági előírásokat – 2018. au-
gusztus 24-én, pénteken 0.00 órától 2018. augusztus 27-én, hétfőn éjfélig lezárásra kerül a Rákóczi út a 37-es főút kör-
forgalmi csomópontjától (cukorgyári körforgó) a Kossuth téri kereszteződésig, valamint az Ondi út alsó szakasza a Malom
utcai kereszteződéstől (Tanuszodától) a közlekedési lámpáig. A lezárt szakaszra a menetrend szerinti járatok nem hajtanak
be, és a megállóhelyeik is áthelyezésre kerülnek. A menetrend 2018. augusztus 28-án, kedden 0 órától áll helyre.

• 3729 Miskolc–(Szerencs)–Sá-
rospatak–Sátoraljaújhely
autóbuszvonalon közlekedő já-
ratok nem állnak meg az Ondi

út alsó szakaszán lévő „Rákóczi
út 99.” megállóhelyen (a szak-

képző iskola mellett). 
Kijelölt ideiglenes buszme-

gálló: az Ondi út 12. szám
mellett (Szabadság utca

sarka), valamint az Ondi út
13. szám (kisbolt) előtt, va-

lamint azon járatok esetében,
amelyek Szerencs, vasútállomás megállóhelyet érintve közlekednek le-
hetőség lesz fel-, ill. leszállásra a SPAR áruháznál lévő megállóhelyeken
is.

• 3806 Encs–Abaújszántó–Tállya–Szerencs
• 3851 Szerencs–Golop–Abaújszántó autóbuszvonalakon közle-
kedő járatok
a Rákóczi út–Gyár út–Kassa út–Csalogány út–Darvas L. utca (korábbi
Ságvári utca)–Rákóczi út–Kossuth utca–Ondi út útvonalon kerülik meg
a lezárt területet. A buszok nem állnak meg az Ondi út alsó szakaszán
lévő „Rákóczi út 99.” megállóhelyen (a szakképző iskola mellett). 
Kijelölt ideiglenes megállóhelyek: 
– a Gyár úton a Spar áruház előtti, illetve a másik oldalon a cukormúzeum
előtti buszmegálló,
– az Ondi út 12. szám mellett (Szabadság utca sarka), valamint az Ondi
út 13. szám (kisbolt) előtt.
• 3730 Miskolc–Gesztely–Megyaszó–Szerencs
• 3852 Szerencs–Mezőzombor–Mád
• 3859 Szerencs–Bekecs–Taktaszada
• 3860 Szerencs–Bekecs–Legyesbénye–Golop autóbuszvonalakon
közlekedő járatok
a Rákóczi út–Gyár út–Kassa út–Csalogány út–Darvas L. utca (korábbi
Ságvári utca)–Rákóczi út útvonalon kerülik ki a belvárost. A buszok nem
állnak meg a „Központi iskola” és a „Posta” megállóhelyeken. 
Kijelölt ideiglenes megállóhelyek: 
– a „Központi iskola” megálló helyett a Spar áruház előtti, illetve a másik
oldalon a cukormúzeum előtti buszmegálló
– a „Posta” megálló helyett a Rákóczi út 15. előtt (a Késmárk utca sar-
kán), valamint a másik oldalon a Rákóczi út 16. előtt (húsbolt a Bányai J.
utca – korábbi Fürst S. utca – sarkán)

Kérjük, hogy időben tájékozódjanak, hogy hol tudnak felszállni a megfe-
lelő buszjáratra. Az információ megtalálható az Észak-magyarországi Köz-
lekedési Központ Zrt. honlapján (www.emkk.hu), Szerencs város honlap-

ján (www.szerencs.hu), a buszjáratokon a buszvezetőnél, illetve a busz-
megállókban kihelyezett hirdetményeken.

Köszönjük türelmüket és megértésüket!
Szerencs Város Önkormányzata 

és Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt.

TÁJÉKOZTATÁS 
buSZJÁrATOK meneTrendJÉneK vÁlTOZÁSÁról

A CSOKOlÁdÉ FeSZTIvÁl IdeJÉn

Szent István király 
és az új kenyér ünnepe

Szerencs Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önt és családját 

Államalapító Szent István király és az új 
kenyér ünnepének szerencsi programjaira.

2018. augusztus 19. vasárnap 
9.30 óra: Szentmise a Munkás Szent József római katolikus temp-
lomban
10 óra: Új kenyérért hálaadó úrvacsorás istentisztelet a szerencsi
református templomban 
11 óra: Istenszülő elhunyta görögkatolikus templom búcsúünne-
pe, ünnepi Szent Liturgia
15 óra: Új kenyérért hálaadó úrvacsorás istentisztelet az ondi re-
formátus templomban

2018. augusztus 20. hétfő
9.30 óra: Ünnepi szentmise a Munkás Szent József római katoli-
kus templomban
16.30 óra: Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testüle-
tének rendkívüli ünnepi ülése, Államalapító Szent István ki-
rály és az új kenyér ünnepe a Rákóczi-vár színháztermében
Program: 
Polgármesteri eskütétel
Köszöntő: Nyiri Tibor, Szerencs polgármestere
Ökumenikus ima, az új kenyér megáldása, megszentelése:
Balázs Pál református lelkész, Csejoszki Szabolcs görögkatolikus
parókus, Kocsis Sándor
római katolikus plébános
Közreműködik: Nagy Jó-
zsef szavalat, Petró Dal-
ma operaénekművész.
Koszorúzás Szent István
emléktáblájánál a várud-
varon
Közreműködik: Nagy Jó-
zsef.



A spirulina mikroszkopi-
kus vízinövény, több mint
500 millió éve terem a föl-

dön, az emberi szervezet
számára rendkívül értékes

anyagok kombinációját tartal-
mazza. A spirulina algának nincs erős

sejthártyája, ezért a szervezet könnyen juthat
hozzá a benne lévő létfontosságú vegyületekhez.
Nyolcféle esszenciális aminosavat tartalmaz,
ezen kívül biztos kalcium-, magnézium-, vas- és
cinkforrás. A spirulina egyike a világ a legtáplá-
lóbb és legkoncentráltabb szuperételeinek. Gya-
korlatilag az összes, az emberi szervezet számára
szükséges és nélkülözhetetlen vitamint, ásványi
anyagot, aminosavat, enzimet és fehérjét köny-
nyen emészthető, természetes formában tartal-
mazza. Ezek a tápanyagok védik, táplálják, mé-
regtelenítik és energiával töltik fel a szervezetet

és annak életfolyamatait. Mivel lúgos hatású, se-
gítséget nyújt a szervezet elsavasodásával szem-
ben. Méregtelenítő tulajdonsága lévén a méreg-
telenítő kúra kiegészítésére tökéletes, mert aka-
dályozza a nehézfém tartalmú mérgek felszívó-
dását, megtisztítja a vért az ártalmas anyagoktól
és a salakoktól. A spirulina olyan alapos méreg-
telenítést végez, hogy azokat a régóta elraktá-
rozott és zsírral körbevett savas mellékterméke-
ket és méreganyagokat is feloldja, és kiüríti a tes-
tünkből, amiktől minden más méregtelenítő di-

étával vagy böjttel sem tudnánk megszabadulni.
Az algában található életfontosságú aminosavak
magasan felülmúlják a tejtermékekben és egyéb
ételeinkben található mennyiséget, ráadásul
olyan összetételben, mely pontosan megfelel az
emberi szervezet szükségleteinek. Omega-zsír-
savakból például a tengeri halakban található
mennyiségnek a többszörösét tartalmazza. Ko-
moly szerepe van a rákmegelőzésben, az inzu-
linszint normalizálásában és a vitalitásunk meg-
őrzésében. Vitelki László, Gyógynövénybolt
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Legutóbbi játékunk megfejtése: A diófélék jellegzetes hatóanyagai: cserzőanyagok, fenolos
savak, juglonszármazékok. A beküldők közül Csomós Andrásné, 3900 Szerencs, Petrikovits
L. u 37. szám alatti olvasónk a Szerencsi Gyógynövénybolt (Rákóczi út 104.) ajándékcsomagját
nyerte. A nyereményről szóló utalvány átvehető a szerkesztőségünkben. Új kérdésünk: Mennyi
esszenciális aminosavat tartalmaz a spirulina? Megfejtéseiket jaugusztus 31-ig postázzák
címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. 
A borítékra írják rá: Egészségünkért.

Szerencs Város Önkormányzata megbízásából a Szerencsi Művelődési
Központ és Könyvtár 11. alkalommal rendezi meg az Országos Csokoládé
Fesztivált.
Tekintettel a fesztivál látogatóinak évről évre növekvő számára – figye-
lembe véve a kötelező biztonsági előírásokat – a tavalyi évben már ki-
bővült a fesztivál területe. 
Lezárásra kerül a Rákóczi út-Posta utca-Ondi út kereszteződése (lámpás
csomópont), a Rákóczi út a 37-es főúti körforgalmi csomóponttól a Kos-
suth térig, a Posta utca, a Huszárvár utca egy része és a Béke utca a Hi-
vatal köz sarkától lefelé.
2018. augusztus 24. pénteken 0.00 órától 2018. augusztus 27. hétfőn a
Rákóczi úti színpadbontás befejezéséig, de legkésőbb éjfélig nem lehet
gépjárművel behajtani a Rákóczi útra a 37-es főút felől (cukorgyári kör-
forgó), valamint a Kossuth tér felől.
Az Ondi út tanuszoda előtti szakasza a Malom utcai kereszteződéstől
szintén forgalom elől elzárt terület lesz a közlekedési lámpáig. (Az útle-
zárás nem vonatkozik a Malom utcára és a Magyar utcára.) 
Az Ondi utca forgalmát a Kossuth utca felé terelik (a gimnázium sarkánál).
Az Ondi út alsó szakaszának lezárása miatt a Zrínyi utcára is csak enge-
déllyel lehet majd behajtani. 
A Magyar utca 37-es főút és Ondi út közötti szakasza a 37-es út felől egy-
irányúvá válik, ezért az Ondi út felől a Magyar utcára nem lehet behajtani.
Szintén lezárt terület lesz a Posta utca és a Huszárvár utca a Bástya utca
sarkáig (a Rákóczi-vár déli kapujáig.)
A Jókai utca kétirányúvá válik, de egyúttal zsákutca is. Csak a parkoló
udvarig lehet majd behajtani és vissza a 37-es főút irányába.
A városközpontot érintő menetrend szerinti buszjáratok a lezárt területre
nem hajtanak be, és az ott lévő buszmegállókban nem állnak meg augusz-
tus 24. péntek 0.00 órától augusztus 27-én, hétfőn éjfélig. A menetrend
augusztus 28-án, kedden 0.00 órától áll helyre. A buszjáratok ideiglenes
útvonaláról és a kieső buszmegállók pótlására kijelölt megállóhelyekről az
Észak-magyarországi Közlekedési Központ honlapján (www.emkk.hu), Sze-
rencs város hivatalos honlapján (www.szerencs.hu), szórólapokon, valamint
a buszjáratokon és a buszmegállókban kihelyezett hirdetményeken keresz-

tül tájékoztatjuk az utasokat.
A buszjáratok egy részének terelőútja a Kossuth utca lesz, így annak ér-
dekében, hogy a buszjáratok oda-vissza közlekedni tudjanak, az utca
nagy részén, valamint a Kossuth utca-Ondi út találkozásánál „Megállni
tilos!” lép életbe, amelyet táblákkal és leszalagozással fognak jelölni.
Kérjük a járművel közlekedőket, hogy ne megszokásból vezessenek, ha-
nem legyenek körültekintőek, és figyeljék az ideiglenesen kihelyezett köz-
lekedési táblákat.
Tisztelettel kérjük a szerencsi fesztivállátogatókat, hogy ha tehetik, akkor
gyalogosan közelítsék meg a rendezvényt, ezzel is csökkentve a más tele-
pülésekről idelátogatók miatt megnövekedett forgalomból adódó torlódást.
A lezárt területen lakók és az ott működő vállalkozások részére termé-
szetesen továbbra is biztosított lesz a behajtás, amelyhez rendszámra
szóló behajtási engedélyt adnak ki a szervezők.

Előre is köszönjük türelmüket és megértésüket! 
Célunk, hogy a Csokoládé Fesztivál valamennyi látogatója, legyen szerencsi
lakos vagy távolabbról érkező vendég, biztonságban érezze magát váro-
sunkban. Szerencs Város Önkormányzata

A hÉT gyógynövÉnye: A SpIrulInA

vÁlTOZIK A FOrgAlmI rend SZerenCSen 
A CSOKOlÁdÉ FeSZTIvÁl IdeJÉn



– Mennyi koncertetek van nyáron és jut/jutott-e idő a pihenésre?
– A fellépésszervező csapatunknak hála, rengeteg helyre eljutott a pro-
dukció, de tudatosan beterveztünk pihenő időszakokat is a szezonra.
– Hogy bírjátok ilyenkor a meleget és a fárasztó utazást?
– Nem könnyű ekkora hőségben, de nem panaszkodunk, hisz a zenekari
busz légkondicionált.
– Szerintetek mi a sikeretek titka?
– Az, hogy önmagunkat adjuk és ezt a rajongók értékelik. 
– Készültök valamilyen újdonsággal az idei Csokoládé Fesztivál-
ra?
– Minden helyszín és koncert más. Igyekszünk mindenhová belecsem-
pészni valami kis újdonságot, illetve az új dallal, a Füttyös élő verziójával
is lehet meglepjük azokat, akik megnéznek minket.
– Miért éppen Las Vegas-ban forgattátok az új klippet?
– Egyébként is nagyon kedveljük Vegas-t és azt az életérzést, ami ott
kap el minket. Nem is forgathattuk volna máshol. Dal a tengerentúlról.

– Hogyan éreztétek magatokat a korábbi Csokoládé Fesztiválo-
kon? Volt-e időtök egy kis városnézésre?
– Mindig nagyon jó a hangulat a fesztiválon, de sajnos városnézésre
nincs időnk.
– Kóstoltátok-e már a szerencsi csokit?
– Természetesen! A Macskanyelv nagy kedvencünk.

SZERENCSI hírekhírek AKTUÁLIS – HIRDETÉS14

mAJKÁÉK mÁr vÁrJÁK 
A CSOKOlÁdÉ FeSZTIvÁlT!

ÚJrA FüSTöl A 
SZerenCSI gyÁrKÉmÉny

Majka és Curtis legutóbb 2016-ban adott koncertet a Cso-
koládé Fesztiválon. Idén ismét láthatja őket a közönség Sze-
rencsen, az augusztus 24-ei, pénteki koncertnapon lépnek
majd fel. Villáminterjú Majkával és Curtis-el.

A Hello Wood egy építészeti és design alkotócsoport, amely 2010 óta
szervez nyári egyetemeket, kurzusokat és előadásokat építészeti té-
mában Magyarországon, amelyre harminc ország húsz egyeteméről
érkeznek résztvevők, évről-évre. Idén második alkalommal alkottak
Tokaj-Hegyalján azzal a céllal, hogy felhívják Magyarország figyelmét
a történelmi borvidék egyedülálló adottságaira. Az elkészült installá-
ciókat július 30-án mutatták be a sajtó munkatársainak. A Debreceni
Egyetem hallgatói Füstölő névre keresztelt installációja optikai illúzió-
ként idézi meg a Szerencsi Cukorgyár műemlék épületének kémény-
füstjét. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem építé-
szei pedig Szerencs közkedvelt kiránduló helyszínén, a fenyvesben épí-
tettek a fák koronájára néző kilátót. V. E. A.



INGATLANINGATLAN
Eladó családi ház 100 m2 alapterület köz-
ponti fűtéses, kívül-belül teljesen felújí-
tott. Érd.: 70/704-6538. (13)
Tokajban weekend telek, összkomfortos
kisházzal eladó. Érd.: 70/704-6538. (13)
Szerencs központjában 46 m2-es lakás
eladó. Érd.: 47/363-097. (13-14)
Szerencs központjában, középkorú sze-
mély részére lakrész kiadó. Érd.: 30/715-
7821. (13)
Zárt kert eladó, bejárat közvetlen a Bárdi
autósbolt mellett. Érd.: 30/715-7821. (13)

Szerencsen közvetlen a 37-es út mellett
lakás és üzlethelyiség egyben nagy parko-
lóval együtt eladó. Érd.: 20/448-9289. (13)
Szerencsen azonnal költözhető kertes
ház eladó. Érd.: 70/459-2158. (13)
Szerencsen Rákóczi u. 135 alatti társas-
ház 1. emeletén 148 m2-es 3 és fél szobás
összkomfortos lakás bútorozottan eladó.
Érd.: 20/599-4266. (13-15)
Szerencs csendes környékén, a belváros-
hoz közel eladó egy folyamatosan rend-
ben tartott, felújított 4 szoba+ nappalis
családi ház. Érd.: 20/295-8832. (13-18)
Eladó egy 100 éves szőlőprés, korának
megfelelő állapotban. Érd.: 47/360-088.
(13-14)
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LakosságiLakossági

apróhirdetés

VÁNYAI
TEMETKEZÉS
47/361-906, 20/966-4464

KRIPTA, SIRKŐ
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Takácsné Földi Ágnes születése óta Szerencsen
él. Szüleivel a vasútállomással szembeni gyár-
kertben laktak és kisgyermekként a szomszéd
épületben lévő óvodában kezdte meg a kiscso-
portot. – Egy nagyon kedves óvónénim - Riczkó
Lászlóné Marica néni - nagy hatással volt rám,
ő szerettette meg velem a meséket és a zenét.
Azt hiszem miatta választottam az óvodapeda-
gógusi pályát. Jó volt abban a közösségben len-
ni, és miután kikerültem az óvodából, még to-
vábbra is visszajártam játszani a gyerekekkel. 10
éves koromban már tudtam, hogy később majd
óvónéni szeretnék lenni. Ezért nem is volt kér-
dés 14 évesen a pályaválasztásom előtt, hogy
merre megyek tovább, amikor középiskolát kel-
lett választani. Első utam Marica nénihez veze-
tett, aki helyeselte az óvónői elképzelésemet,
és felkészített a felvételire. Így kerültem 1974-
ben a Tokaji Ferenc Gimnázium Óvónőképzőjé-
be – kezdi Ágika. Érettségi után a Napsugár
Óvodában kezdett el dolgozni, ott, ahol a szak-
mai gyakorlatát is töltötte. Az első éven délutá-
nosként állt munkába és 1979-ben kezdte meg
a felsőfokú tanulmányait Sárospatakon a Come-
nius Tanítóképző Főiskola óvodapedagógusi
szakán. – Munka mellett végeztem a főiskolát,
ami nem volt egyszerű. Sokat segített az, hogy
már abban a munkakörben dolgoztam, amiről
tanultam. Amit elképzeltem, vagy megálmod-
tam, azt meg is valósíthattam. 1981-ben vettem
át az oklevelemet, ekkor megkaptam az első
csoportomat. Hihetetlen nagy létszámmal kezd-
tem el a munkámat, 41 gyerek járt hozzám. Na-
gyon kedves emlékek fűződnek hozzájuk, sze-
rettem őket, és ők is szerettek engem. A mai
napig is ha összefutunk, kellemesen elbeszél-

getünk. A volt óvodásaim közül a közösségi ol-
dalakon is egyre többen jelölnek be ismerősnek
a világ minden részéről – meséli. 
– Az 1980-as években Szerencsen is működött
a Társadalmi Ünnepségeket Szervező Iroda (TÜ-
SZI) akik gyermekműsorokat kértek. Az a meg-
tiszteltetés ért, hogy fiatalként megkaptam ezt
a feladatot az óvodában és évekig én voltam a
kapcsolattartó a TÜSZI-vel. Felkészítettem a
gyerekeket a különböző csoportokban, csinál-
tam a műsorokat. Ez olyannyira jól sikerült,
hogy még országos rendezvényeken is részt
vettünk – tette hozzá Ágika, aki közben férjhez
ment és megszületett Alex majd Milán nevű fia.
Mialatt folyamatosan dolgozott, fejlesztette tu-
dását különféle szakirodalmakkal és igyekezett
több tanfolyamra is jelentkezni. A 90-es évektől
beindult az óvodában a vegyes korú gyerekek
csoportja. – Kihívás volt nekem és a kolléga-
nőknek is, mert a homogén csoportban egy
korosztály van, a foglalkozásokra jobban fel tud
készülni a pedagógus. De egy vegyes csoport-
ban, ahová 3-6 év közötti gyerekek járnak, ott
oda kell figyelni a differenciálására, az egyéni
bánásmódra. Úgy kell megszervezni minden na-
pot, hogy a kicsiket is lekösse, ugyanakkor a na-
gyok ne unatkozzanak és segítsék is egymást
– folytatja Ágika óvónéni.
Az mondja, hogy mindig is nagyon szerette az
irodalmat, a meséket, verseket és a környezet-
ismeretet. Ennek nyomán 2006-ban elvállalta a
természeti munkaközösség vezetését. Hét éven
keresztül végezte ezt a munkát, majd 2010-ben
három óvodával (Ondi, Gyárkerti, Napsugár) kö-
zösen összefogva sikeresen megnyertek egy
pályázatot, így megkapták a Zöld óvoda címet.
– Nagy szeretettel csináltam, rengeteget fejlőd-
tem és büszke vagyok arra, hogy a gyerekek
mennyit tanultak. A mai napig is sokszor mond-
ják: „ezt Ágika nénitől tanultam, hogy ezt így
kell”. A kortárs gyermekirodalom nem sok ter-
mészettel kapcsolatos mesét és verset tartal-
maz, úgyhogy arra adtam a fejem, hogy mesé-
ket és verseket írjak. Erre is büszke vagyok, mert
a kolléganők fogékonyak voltak és mindet meg-
tanították a gyerekeknek – mondja. 
2015-ben kapta meg utolsó csoportját. – Na-
gyon élveztem az életet az óvodában, hiszen
egy fantasztikus csapattal dolgozhattam. A kol-
léganőimre is nagy szeretettel emlékszem, saj-
nos van, aki már nem is él, van, aki már nyug-
díjas, én nagyon szerettem őket. Olyanok vol-
tunk, mint egy család. Segítettük egymást min-

denben, jóban, rosszban társak voltunk. A 40
év alatt négy vezető keze alatt dolgoztam. Örü-
lök annak, hogy mindegyikükkel együtt tudtam
működni, jó volt a kapcsolatunk. Aztán pedig
lélekben elkezdtem készülni a nyugdíjra, ami
nem volt egyszerű. Idén márciusban elbúcsúz-
tattak a munkatársaim. Nagyon nehezen sza-
kadtam el, majdnem heti szinten visszajárok
hozzájuk és a gyerekek is mindig nagyon örül-
nek nekem – mondja.
Ágika óvónéni azt tanácsolja, hogy aki pedagó-
gusi pályára készül, annak mindenképpen le-
gyen hatalmas szeretete a gyerekek felé. – Fon-
tos még a türelem, tolerancia, empátia, mert
senki nem a pénzért vállalja a pedagógus hiva-
tást. Nem mindegy a gyerekeknek hogyan ad-
juk át a dallamokat, lényeges, hogy az illető
tudjon hangsúlyozni, szépen mesélni, verselni,
hitesse el, hogy abban a mesében ott volt az a
főszereplő és megtörtént vele, a gyerek a me-
sevilágba élje bele magát. Emellett olyan családi
háttérrel kell rendelkezni, amely család minden-
ben támogatja őt. 
Én az egész családomért hálás vagyok, hiszen
a férjemmel 40 éve vagyunk együtt, van két
csodálatos gyermekem. Még számomra szokat-
lan a nyugdíjas élet, de igyekszem hasznosan
eltölteni az időt, kerékpározok, nagyon szívesen
olvasok, gobelinezni is szeretek, mostanában
pedig francia römizek. Soha eszembe nem ju-
tott a 40 év alatt, hogy pályát változtassak vagy
módosítsak, így kerek az életem. M. B.

Takácsné Földi Ágnes 40 évig dolgozott a Szerencsi Napsugár óvodában. Sok-
sok generáció nőtt fel a keze alatt. Kedvessége, gyermekszeretete példaértékű.
Ágika óvónénivel beszélgettem.

„…eZT ÁgIKA nÉnITől TAnulTAm,
hOgy eZT így Kell”



Előző rejtvényünk megfejtése: Lent délen édes éjen édent remélsz. Megfejtőnk 2 db belépőt nyert a Csokoládé Fesztivál koncertnapjára: Gre-
guschik Józsefné, 3900 Szerencs, Bástya köz 1/1. A fenti rejtvény megfejtését augusztus 31-ig postázzák címünkre (3900 Szerencs, Rákóczi
út 94.) vagy adják le a Fürdő és Wellnessház recepcióján. A keresztrejtvény helyes megfejtője 1 db csokoládé csomagot nyer. A nyeremény átvehető
a Szerencsi Művelődési Központ és Könyvtár gazdasági irodájában.
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Kos: III. 21. – Iv. 20.
Néhány kellemetlen ügy még elren-

dezésre vár, de ezeket nem érdemes tovább ha-
logatni. Tegyél pontot ezeknek a végére, és vég-
re semmi sem fog akadályozni abban, hogy a
kellemesebb feladatokra figyelhess.

bika: Iv. 21. – v. 20.
Mindig igyekszel egy lépéssel tovább

menni, feszegetni a saját határaidat. Ez
az, ami sikeressé tesz, de ne feledd, hogy te sem
vagy sebezhetetlen, időnként neked is szüksé-
ged van egy kis pihenésre és lazításra!

Ikrek: v. 21. – vI. 21. 
Egy kicsit kimerültnek érezheted ma-

gadat most, jól jönne egy kis pihenés,
lazítás, de nem biztos, hogy ezt éppen most
megengedheted magadnak. Próbáld kihasznál-
ni a kis szüneteket, és ezekben feltöltődni akár
alvással, akár meditációval.

rák: vI. 22. – vII. 22.
Mikor már mindenki lemondott vala-

miről, te még egy utolsó próbálkozást
teszel, és ez hozhatja meg a sikert. A feladatok-
ra fordított időnek és energiának azonban ára
van, amit neked kell majd megfizetned. Légy in-
kább önfeláldozó!

Oroszlán: vII. 23. – vIII. 23.
Ne várd meg, míg egy-egy probléma

a fejedre nő, intézkedj már most, amíg még van
lehetőséged! Ha gyorsan cselekszel, sok későbbi
bosszúságtól megkímélheted magad. Egyet ne
felejts el, a felelősség a tied.

Szűz: vIII. 24. – IX. 23. 
Egy fontos feladatra készülsz, de míg

odáig jutsz, a jelenben is várnak rád ki-
hívások. Ezeknek se fordíts hátat, foglalkozz
azokkal a kihívásokkal is, amelyek talán kevés-
bé tűnnek most érdekesnek.

mérleg: IX. 24. – X. 23. 
Megpróbálsz két lábbal a földön ma-

radni, de igazi álmodozó típus vagy, aki-
nek szüksége van a fantáziáira. Ne is zárd el
őket, mert ezek az elképzelések lehetnek azok,
amelyek segítenek, hogy megtaláld a számítá-
saidat.

Skorpió: X. 23. – XI. 22.
Próbálsz nyitott és megértő lenni

valakivel szemben, de neked is meg-
vannak a magad határai. Nincsen azzal semmi
baj, ha a saját érdekeid védelmére kelsz, hi-
szen elsősorban önmagadért tartozol felelős-
séggel.

nyilas: XI. 23. – XII. 21.
Páratlan lehetőség hullik most az

öledbe, de az már csak rajtad múlik, hogy sike-
rül-e élni is vele, vagy hagyod kicsúszni a kezeid
közül. Próbálj mindig egy lépéssel a többiek
előtt járni!

bak: XII. 22. – I. 20.
Igyekszel gyorsan lerendezni néhány

dolgot, mielőtt véget ér a nyár, mert
nem akarod ezeket a terheket a következő év-
szakra is magaddal vinni. Jól teszed, ha így jársz
el, mert minden friss energiádra szükséged lesz.

vízöntő: I. 21. – II.19.
Izgalmas, új feladatok várnak rád, és

te alig várod, hogy ezekben az élethely-
zetekben is kipróbálhasd magadat. Meglepő
módon azonban kiderülhet, hogy a türelmed
lesz az, amit leginkább próbára tesznek majd
ezek a kihívások.

halak: II. 20. – III. 20.
Nem akarod kevesebbel beérni, mint

amit elképzeltél magadnak, és mindent
meg is teszel, hogy a terveidet valósággá váltsd.
Ha kell, tegyél meg néhány extra lépést, mert
csakis így leszel végül elégedett az eredménye-
iddel.

horoszkóp 2018. augusztus 17. – szeptember 7.

VÍZSZINTES: 1. A beküldendő megfejtés. 6. Község
Vas megyében. 11. Névelővel: balti nyelvcsalád egy mára
kihalt népe volt. 13. Igekötő. 14. Bors fele! 15. Hangos-
kodva mulatozó. 17. Fekvőhelyét elhagyja. 19. Irodalmi
vonatkozású epigramma. 20. A dúr skála első hangja. 21.
Tömöszöl. 23. Tőzeg páratlan számú betűi! 24. Világító
dióda. 25. Emberi szőrzetnek levágására használt szer-
szám. 26. A Hold egyik fázisa. 27. A sor elején. 28. Ketté
osztott ország Kelet-Ázsiában. 29. Szótoldalék. 30. Kö-
zépen megóv! 32. Számítógép memória féleség. 33. Ste-
ven Spielberg kedves űrmanója. 34. Csorgó, eszterhéj.
37. Alkoholos (ital). 39. Azonos betűk. 40. Te; latinul. 42.
Aki nekünk nagyon kedves. 44. Szamóca.
FÜGGŐLEGES: 1. Angol főnemesi cím. 2. Globális műhol-
das navigációs rendszer. 3. Az ittrium és oxigén vegyjele.
4. Város Pest megyében. 5. Édes; franciául (szeszes ital).
7. És; latinul. 8. Albánia pénzneme. 9. „Nekem van …”
(János 4,27-42). 10. Dallam. 12. Irodalmi mű tömörítése,
elnagyolt kivonata. 16. 16. századi, pontozott ritmusú an-
gol népi tánc. 18. Zorba, a … (filmcím 1964.). 21. Hátrafelé
halad az autó. 22. Hazánk olajipari cége. 24. Lenti helyre
tesz. 25. Község megyénkben Kazincbarcika mellett. 26.
Lakoma. 30. A sokat dolgozott kéz lehet ilyen. 31. Régi,
elavult holmi. 34. Tízszer száz. 35. Település Olaszország-
ban Pavia megyében. 36. Vicc névadója, szereplője. 38.

… Francisco: város Kaliforniában. 39. Czuczor Gergely álneve. 41. Utolsó posta rövidítése. 43. Az egykori NSZK és Csehszlovákia autójelzése volt.
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