2. melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez
Javaslat a
„[SZERENCSI CSOKOLÁDÉ]”
Magyar Értéktárba történő felvételéhez

Készítette:
Dr.Takács István
…………………………………………………….
Szerencs, 2014.augusztus 26.

I.
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:
Szerencsi Bonbon Kft.

2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy adatai:
Név: Dr. Takács István
Levelezési cím: 3900 Szerencs, Gyár út 22.
Telefonszám: +36 70 86676 20
E-mail cím: info@szerencsibonbon.hu

II.
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
1. A nemzeti érték megnevezése
SZERENCSI CSOKOLÁDÉ

2. A nemzeti érték szakterületenkénti kategóriák szerinti besorolása
X agrár- és élelmiszergazdaság
egészség és életmód
ipari és műszaki megoldások
kulturális örökség
természeti környezet
turizmus és vendéglátás

épített környezet
sport

3. A nemzeti értéket tartalmazó értéktár megnevezése

4. A nemzeti érték rövid, szöveges bemutatása, egyedi jellemzőinek és történetének leírása
Szerencs, Tokaj-Hegyalja kapuja az itt gyártott édesipari termékei után Magyarország határain túl is
nevezetes hely.
Ismertté tette ezt a gazdag történelmi múltú várost a SZERENCSI CSOKOLÁDÉ, amelyet szorgos kezek
itt gyártanak immár több mint 90 éve.
A hozzáértő, fáradhatatlan itteniek termelték meg, valósággal „megalkották, megalkotják” azt az
árut, amely híressé tette Szerencs nevét. A hírnév ugyanakkor vissza is hat a szerencsiekre,
büszkeséget, a csokoládégyártás iránti elkötelezettséget hozva számukra.
1923-ban kezdődött a csokoládéféleségek gyártása Szerencsen.
Először étcsokoládét, majd tejcsokoládét gyártottak, ezt követte a kakaópor, a bonbonok, a zselé- és
drazséféleségek, a keksz, ostya, szaloncukor, cukorkák, karamellák gyártása. A választék
folyamatosan bővült és így van ez napjainkban is.

Már több mint 80 éve megkezdődött a csokoládéfigurák gyártása, majd a diabetikus termékek
előállítása. Majd minden termék kiinduló alapja a csokoládé.
Az étcsokoládék főleg 70 % kakaótartalmúak, a tejcsokoládé esetén ez több mint 40 %.
A kakaó alapanyagok kiváló minőségűek, a világ elismertebb szállítóitól származnak.
A legelső Szerencsen gyártott termék a sárga-barna csomagolású étcsokoládé volt, amely nemzetközi
hírnevet hozott a településnek. Majd ezt követte a szintén ide sorolható „SZERENCSI BOCI”
tejcsokoládé, SZERENCSI KAKAÓPOR, KONYAKMEGGY, a PICCOLÓ 5 g-os tejcsokoládé, a RETRÓ, a
méltón híres, kézzel készült bonbonok (FIGARO, MAZSOLAHALOM, MÉZMANDULÁS DESSZERT,
MARCIPÁN KOCKA, HASÁBMARCIPÁN), a MELBA KOCKA, PÁRIZSI KOCKA, a csokoládéból készült
húsvéti és karácsonyi üreges csokoládéfigurák, a szerencsi szaloncukrok, a mogyorós tejcsokoládék, a
rengeteg töltött- és mártott desszert (PALKÓ, ABC, BANÁN ÍV, a különféle mártott nápolyik, stb.)
Újabban pedig a diabetikus édességek (csokoládék, drazsék, cukorkák, karamellák), melyeket 1996tól kezdődően az előzőekben felsoroltakkal együtt a SZERENCSI BONBON KFT. állít elő, mint jelenleg- egyedüli csokoládé gyártója Szerencsnek.

5. Indoklás a Magyar Értéktárba történő felvétel mellett, kitérve a nemzeti érték országos
jelentőségének bemutatására
A Szerencsi Csokoládégyárban gyártott termékféleségek mindegyikét gyártja a Szerencsi Bonbon Kft,
sőt azon felül is. Ide tartoznak a diabetikus termékcsalád, és a krokant termékek. A Kft. célja a
szerencsi édesiparban 90 év alatt megszerzett szakmai tudás és tapasztalat megmentése, ápolása és
továbbfejlesztése.
A Kft. 2011-ben Élelmiszerbiztonságért Díj
2014-ben Agrárkamarai Vásárdíj kitüntetésben részesült.
A Kft. vezetőjét 2009-ben a Magyar Élelmezésipari Tudományos Egyesület Kossutány Tamás
Emlékéremmel, a B.A.Z. megyei Kereskedelmi és Iparkamara Herman Lajos Kamarai Díjjal tüntette ki.
A szerencsi csokoládégyártás kilenc évtizedes hagyománya, napjainkban a csokoládégyártás iránti
elkötelezettség a Szerencsi Bonbon Kft. tulajdonosai, munkatársai, a város részéről, a csokoládé
termékek sokfélesége és ismertsége alapján javasoljuk az értéktárba való felvételt.
Szándékainkat alátámasztja a már hét alkalommal megtartott Országos Csokoládé Fesztivál több
tízezer elégedett látogatója is Magyarország minden részéről, akik a SZERENCSI CSOKOLÁDÉ, a
szakma megismerése mellett kulturális és gasztronómiai élményekkel gazdagodnak.

6. A nemzeti értékkel kapcsolatos információt megjelenítő források listája (bibliográfia,
honlapok, multimédiás források)
-

Az 50 éves Szerencsi Csokoládégyár jubileumi évkönyve 1923-1973
Zempléni Múzeum Szerencs - Időszaki kiállítás: A szerencsi csoki (Emlékek a szerencsi
csokoládégyártás történetéből)
www.csokoladefesztival.com

7. A nemzeti érték hivatalos weboldalának címe:
www.szerencsibonbon.hu
III.
MELLÉKLETEK
1. Az értéktárba felvételre
dokumentációja

javasolt

nemzeti

érték

fényképe

vagy

audiovizuális-

2. A Htv. 1. § (1) bekezdés j) pontjának való megfelelést valószínűsítő dokumentumok,
támogató és ajánló levelek
3. A javaslathoz csatolt saját készítésű fényképek és filmek felhasználására vonatkozó
hozzájáruló nyilatkozat

-

-

Szerencsi csokoládé fotóválogatás
Nyilatkozat a fényképek felhasználásához
Támogató levél

Nyilatkozat

Alulírott Dr. Takács István, a Szerencsi Bonbon Kft. ügyvezetője hozzájárulok a Magyar Értéktárba
való pályázathoz benyújtott mellékletek felhasználásához.

Szerencs, 2014. augusztus 26.

------------------------------Dr. Takács István
Ügyvezető

