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Atéli hidegben, 1984ben a helyiek csoportokban özön
löttek a gimnázium épülete felé, ahol a városavató ün
nepi tanácsülésre készülődtek. A fellobogózott utcák

látványa, a várakozással teli arcok érzékeltették az ünnepi
hangulatot. Bizakodással fogadták az Elnöki Tanács január el
sejei határozatát Szerencs várossá nyilvánításáról. Nem csoda,
ha tárt karokkal várták e napon az MSZMP Központi Bizott
ságának titkárát, Aczél Györgyöt, aki Kövér Lászlónak, a városi
tanács elnökének adta át a várossá nyilvánító oklevelet. Ün
nepi beszédében épp arra hívta fel a közönség figyelmét, hogy
„nem rangkórság városban lakni, mint ahogy községben lakni
sem rangvesztés, hanem azért, mert több a fejlesztési lehető
ség, jobbítani lehet az életkörülményeket.” Nem voltak lehe
tetlen igényeik az itt élőknek, csupán annyi, hogy egy izgalmas
film alatt ne boruljon sötétbe egy utcasor, mert nem bírja a
vezeték a terhelést, hogy ne kelljen Miskolcra utazni minde
nért, illetve legyen helyben egészségügyi szakrendelés. 

A városi rangot nyert Szerencsnek azonban még sokat kel
lett dolgozni azért, hogy titulusához méltó környezetet, ellá

tást teremtsen lakói számára. E miliő megteremté
sére, beruházásokra csak a rendszerváltás után
nyílt lehetőség. Megkezdődött a legfontosabb, alap
vető szolgáltatások minőségi változása, a csatorná
zás, vízvezeték, gázszolgáltatás, telefonhálózat ki
építésétől az épített környezet, városkép kialakítá
sáig. Átadták és a kultúra szolgálatába állították az
egykori Rákóczi várat, a korszerű gépekkel felsze
relt egészségügyi és szociális központot, MATÁV
székházat. A századfordulós hangulatot idéző fő ut
cánk felső negyedébe harmonikusan illeszkedő
posta és Szerencse Áruház új épületei, illetve a vi
dék szép háza, a Népház csak megkoronázta a vá

rosi fejlődést. Valóban, alig telt el tíz év,
településünk láthatóan felébredt csipke
rózsika álmából.

A város hírnevét az országban és a vi
lágban a Szerencsi Cukor és Csokoládé
gyár tette ismertté.  A kilencvenes évek
utáni gazdasági átalakulások nagyarányú
létszámleépítésekkel jártak, amely váro
sunkat legérzékenyebben csak hat évvel
ezelőtt, a Cukorgyár bezárásával érintett.
A következő évek szükséges munkahely
teremtő beruházásai viszont új lendüle
tet adnak egy 21. századi, európai városi
fejlődéshez, erőteljes gyarapodáshoz,
amitől az itt élő polgárok otthon érzik
magukat. O.Z. M.

Szerencs újra város – 1984
Szerencset az oklevelek említették faluként, mezővárosként, mely privilégiummal is rendelkezett, volt nagy

község, járási székhely és 1984ben ismét város. Az itt élők városnak mondták mindig is a település központját,
azt a néhány száz méteres szakaszt, ami a cukorgyártól a várig húzódott. Itt volt a település szíve az üzletekkel,
iskolával, mozival, az elsőként megépült ABCvel. Szürke, álmos, poros település volt városunk 30 évvel ezelőtt.
Elkeserítő volt a főutca egykor gyönyörű, a századforduló boldog béke éveit felidéző polgárházainak, köz 
épületeinek fakultsága.
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Akövetkező évben a 130 kilomé
terre fekvő Rozsnyó is felkerült a
testvérvárosi palettára, a doku

mentum hitelesítője Magda Gábor pol
gármester mellett Ondresik Imre primá
tor volt. Az intézményi és lakossági part
nerségen kívül tovább mélyültek a kul
turális, szociális és egészségügyi kap
csolatok is. Geisenheim városában pél
dául ipari kiállításon vehettek részt a
szerencsi vállalatok, a város fűnyíróval,
útépítő gépekkel gazdagodott, a tűzoltó
ság gépparkja is bővült adakozásukból.
Az 1926ban épített orgonához a görög
katolikusok értékes motort kaptak, a ró
mai katolikus templom orgonájához
százezer forint értékű fújtató berende
zést ajándékoztak. Malchin a gyerekek

csereüdültetését, illetve a német nyelv
tanárok továbbképzését segítette.

Szerencs és a luxemburgi Hesperange
együttműködési megállapodására 2002
ben került sor, majd ezt követte a hatá
ron túli magyar település
sel, Nyárádszeredával tör
tént kapcsolatfelvétel
2005ben. Ez utóbbi város
sal közös történelmi múl
tunk köt össze, nevezete
sen Bocskai István fejede
lemválasztó ország gyű lése
1605. február 21én illetve
április 20án.

A horvátországi Podgora
elöljárója Ante Miličič és
városunk polgármestere

Koncz Ferenc, 2011ben írt alá megállapo
dást a két helység partneri együttműkö
déséről, amely a gazdasági, oktatási, kul
turális, turisztikai tapasztalatok cseréjére,
a családok cserelátogatására, a sportélet
színesítésére és a hagyományok ápolására
terjed ki.

Partnervárosi kapcsolatokat az Euró
pai Unió is támogatja, a modern, jó kez
deményezések és diákcsereprogramok
előmozdításával, lehetőleg a közösség
minél nagyobb részének bevonásával,
pályázati lehetőségekkel.

Magyarország, így Szerencs is 2004. má
jus 1jén vált az Európai Unió tagjává, le
hetőséget adva arra, hogy a határokon át
ívelő partnervárosi kapcsolatok még
könnyebben kiteljesedjenek. Ennek egy 
értelmű megnyilvánulása volt a csatlako
zás napja, hiszen együtt ünnepeltek ve
lünk a testvérvárosok delegációi. O. Z. M.

Testvérvárosi kapcsolatok
Európában, már a 9. században kialakultak barátságvárosok, mely kapcsolatrendszerek idővel átterjedtek min

den kontinensre. Városunk vezetése is, határainkon túlra tekintve kereste azokat a művészeti, művelődési értékeket,
amelyekből építkezni, kapacitálni tudtak az itt élők. Szerencs is így építette ki testvérvárosi kapcsolatait elsőként
1989ben, a volt NDKbeli Malchin városával. Egy év múlva Szerencs és Geisenheim között írták alá a „Partner städte”
díszes okmányt, amelyet német részről Reiner Klein, magyar részről pedig Magda Gábor városvezetők.

Europart
2004ben indult útjára az Europartprogram, mely

nek keretében a németországi Malchin, a luxemburgi
Hesperange és Szerencs fiataljai minden esztendőben
néhány napos találkozón vesznek részt. Az Europart
célja, hogy a testvérvárosok ifjúsága megismerje egy
más kultúráját, hagyományait. Az Európai Unió által
is támogatott eseményt minden évben másmás tele
pülés rendezi meg, idén Szerencs lesz az Europartta
lálkozó házigazdája.
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Szerencs

Az egykori mezővárost 1984ben
nyilvánították újra várossá, de a
körzetközponti szerep kialakulása

már a XIX. század végétől elkezdődött,
amikor 1889ben megépült és megkezd
te a termelést a Szerencsi Cukorgyár. 
Az édesipar tette igazán kiemelt telepü
léssé Szerencset. A cukorgyár a legfőbb
munkáltatója volt a helyi és a vidék lakos
ságának, e mellett a kultúra, a sport terén
végzett közösségi tevékenységével meg
határozója egy évtizedek alatt kialakuló
városi létnek. A település arculatát meg
határozó üzem a külföldi tulajdonos dön
tése szerint 2007ben bezárta kapuit,
amely seb azóta sem gyógyult be a sze
rencsiek szívében.

Három évtized
Az eltelt harminc esztendő nem múlt el

nyomtalanul Szerencs életében. A városi
rang elősegítette a fejlődést: közintézmé
nyek, szolgáltató helyek jöttek létre. Eh
hez az időszakhoz köthető többek között
a megújuló postai és telefonszolgáltatás,
és a térségi egészségügyi ellátását bizto
sító rendelőintézet létrehozása.

Szerencs közlekedési csomópont is
egyben. A helyi vasútállomás a térség
egyik legnagyobb forgalmú pályaudvara
és átszeli a várost a 37es számú főút,
amit sokan TokajHegyalja fő ütőereként
emlegetnek napjainkban.

A körzetközponti szerep vitathatatlan,
ha figyelembe vesszük, hogy Szerencsen
évtizedek óta rendőrkapitányság, mentő
állomás, tűzoltóparancsnokság működik.
Az itt található hivatalok, mint például az
népegészségügyi intézet, a földhivatal, a
munkaügyi központ, a bíróság, és ügyész
ség mindmind kiemelt jelentőségű a vá
ros és környéke számára.

A térség lakosságának ellátásában fon
tos szerepet töltenek be a bevásárló köz
pontok, melyek ugyancsak több ezer em
bert vonzanak a településre. A multina
cionális cégek megjelenése azonban saj
nálatos módon számos kis helyi üzlet lé
tét veszélyeztetik.

Épített örökség
Szerencs egyik jellegzetes építménye a

Népház, és hasonló stílusban készült el a
Bolyai iskola bővítése, illetve hozzá alko
tott Kulcsár Anita Sportcsarnok, amely
épületegyüttes a várkert és a Rákóczivár
mellett tökéletesen illeszkedik a történel
mi városközpont arculatába.

Az utóbbi évtizedekben újult meg a
Szerencsi Vasútállomás épülete, elkészült
a Városi Tanuszoda. Régi adósságát tör
lesztette az önkormányzat, amikor pályá
zati támogatással megkezdte az 1910
ben épült Községi Fürdő teljes rekonst
rukcióját. A turisztikai szempontból is
fontos intézmény 2007 novembere óta
Szerencsi Fürdő és Wellnessház néven
várja a vendégeket. 

Sokan vitatják a város nyugati bejára
tánál létrehozott Világörökségi Kapuzat
létjogosultságát, amelynek megépítését
egykor százmilliós EU pályázat finanszí
rozta. A monumentális épület autóbusz
szal szinte megközelíthetetlen. Talán
emiatt kihasználatlan ma is a kapuzat tu
risztikai fogadóépülete, pedig a torony
ból gyönyörű kilátás nyílik Szerencsre.

Járási hivatal, kistérség
Ma már senki sem vitatja a város köz

ponti szerepét, különösen ha figyelembe
vesszük, hogy 2013. január 1jén itt nyílt
meg a Szerencsi Járási Hivatal, amely 14
település lakossága számára biztosítja a
különböző szakigazgatási szervek által
nyújtott szolgáltatásokat. 

Amíg a járási hivatal a közigazgatás te
rületén tölt be fontos szerepet, a korábbi
kistérségi települések önként vállalt fela 
datainak ellátása érdekében a Szerencsi
Többcélú Kistérségi Társulás ma is mű
ködik. A 17 tagtelepülés közösen koordi
nál egy folyamatban lévő 600 milliós uni
ós programot, amely többek között a tér
ség hátrányos helyzetben élő gyermekei 
nek felzárkóztatását tűzte ki célul.

A közösségi lét egyik alappillére a szo
ciális ellátási rendszer, amely szintén
több intézményben működik Szerencsen.
A Szántó J. Endre Egyesített Szociális és
Egészségügyi Intézet idősek napközijét
és gondozóházat tart fennt, e mellett két
bentlakásos otthon gondoskodik az idős
korúak ellátásáról.

Oktatás és kultúra
Szerencsen található a Klebelsberg In

tézményfenntartó Központ tankerületi
igazgatóságának székhelye is. Két általá

Bátran állíthatjuk, hogy Szerencs már a várossá nyilvánítás
előtt is jelentős körzetközponti szerepet töltött be a térség
ben. A település rangját egykor a helyben működő gyárak, az
egészségügyi és oktatási, kulturális intézmények, a közigaz
gatási feladatok ellátása határozták meg.

Az elmúlt három évtizedben olyan létesítmények, szolgálta
tások jöttek létre Szerencsen, melyek nem csak az itt élők, ha
nem a környező községek lakosságát is kiszolgálták és kiszol
gálják ma is.
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nos iskola, egy gimnázium és egy szakkö
zépiskola működik a településen. 

A Szerencsi Művelődési Központ gon
doskodik a helyiek és a környék lakossá
gának színvonalas szórakoztatásáról. 
A Rákóczivár nyitva áll a nagyközönség
előtt, az intézmény által szervezett szín
házi, zenei és képzőművészeti progra
mok minden korosztály számára igényes
kikapcsolódást nyújtanak.

A város és a térség egyik legnagyobb
eseménye az országos csokoládéfesztivál,
amely minden év augusztusában több tí
zezer látogatót vonz Szerencsre. A város
vezetés szándéka, hogy minél több helyi
ember érezze magáénak ezt a kezdemé
nyezést, melynek elsődleges célja a mél
tán híres csokoládégyártás megmentése,
a ma is készülő szerencsi csokoládé és ez
zel településünk népszerűsítése.

Szintén a Rákóczivárban működik a
város egyik nagy büszkesége, a Zempléni
Múzeum, ahol a világ egyik legnagyobb
képeslevelezőlapgyűjteményét őrzik és
gondozzák. Az intézmény fenntartásában
van a Cukormúzeum, amely szintén pá
ratlan ritkaságokat őriz és a ma már csak
emlékeinkben élő cukorgyártás történe
tét dolgozza fel.

A Zempléni Múzeum fontos szerepet
tölt be a foglalkoztatásban is, hiszen he

lyet ad az ország egyik legnagyobb lét
számú közmunkaprogramjának, amely
ben a gyűjteményt szakképzett és diplo
más közfoglalkoztatottak dolgozzák fel.

Sport és szabadidő
A fiatalok mindennapos testedzését, a

rendszeres mozgást a tíz szakosztállyal
működő sportegyesület, a Kulcsár Anita
Sportcsarnok, a Városi Tanuszoda, a Ta
tay Zoltán Ifjúsági Sporttelep segítik. Eh
hez kapcsolódik, hogy a Magyar Birkózó
Szövetség elismerve a sportág iránti el
kötelezettséget, munkát és támogatást, a
„Birkózás városa” címet adományozta
2011ben Szerencsnek.

A virágos város
A település arculatának kialakításában

fontos szerepet játszik a Szerencsi Város

gazda Nonprofit Kft. kertészete, amely
évente több százezer darab növényt ne
vel a fóliasátrakban. A virágok minden
esztendőben a település köztereit díszí
tik. Ennek köszönhető, hogy 2013ban a
„Virágos Magyarországért” Szervező Bi
zottsága a legmagasabb elismeréssel,
Arany Rózsa Díjjal jutalmazta Szerencset.

Az önkormányzati cég szintén jelentős
szerepet játszik a foglalkoztatásban. Ma
gyarország Kormánya által biztosított
köz munkaprogramnak köszönhetően
több százan jutnak munkalehetőséghez
a Szerencsi Városgazda Nonprofit Kft.
kertészetében és a közterületek karban
tartását végző részlegben. A közmun ka
program 2013ban jelentős eszközfej
lesztést is biztosított a városnak, így a cég
ma már több százmillió forint értékű gé
pekkel végzi tevékenységét.

Ugyancsak önkormányzati tulajdonú
cégként működik a Szerencsi Városüze
meltető NonProfit Kft., amely a sportléte
sítmények mellett üzemelteti a Szerencsi
Fürdő és Wellnessházat, az önkormányzat
épületeit, valamint a városi konyhát, ahol
naponta meleg étellel látják el a helyi ok
tatási, nevelési és szociális intézményeket.

Szerencsi Hírek
1987ben jelent meg első alkalommal az

akkori Városi Művelődési Központ tájékoz
tató kiadványa, a Szerencsi Hírek. A tele
pülés lapja azóta is töretlenül szolgálja az
itt élőket. A kéthetente megjelenő újság kö
zéleti, kulturális és sport rovatai a város
legfontosabb eseményeiről tájékoztatják
az olvasókat. Ehhez társult 2011ben a
Szerencsi Városi Televízió, amely települé
sünk első számú elektronikus médiuma
ként hetente új híradóval jelentkezik a he
lyi kábeltelevíziós hálózaton.

M. Z.

a térség központja
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Aberuházás során a Rákóczivár
déli szárnyának rekonstrukciójá
val, a tetőtéri beépítés bővítésével

diákszálló létesült, az egykori erősség
valamennyi épületére új tetőfedés került.
Megtörtént a teljes fűtési rendszer kor
szerűsítése, a színházterem és a volt ét
teremszárny felújítása. Az idevezető Hu
szárvár út teljes rekonstrukciója egya
ránt szolgálta a településkép javítását és
a műemlék megtekintésére érkező láto
gatók számára parkolók kiépítését. 
Az épületegyüttesben működő Zempléni
Múzeum több mint 900 ezer darabos ké
peslevelezőlapgyűjteményének archivá
lását és tárolását immár újonnan beszer
zett eszközök segítik.

A Rákóczivárral szomszédos Kisbol
dogasszony római katolikus templom
belső és a várkert kerítésének felújítása
és a templomkertben lévő Nepomuki
Szent Jánost ábrázoló kőszobor restau
rálása tette teljessé az egykor a Rákóczi
ak lakhelyéül szolgáló erődítmény kör
nyezetének rekonstrukcióját.

A projekt további eredménye a törté

nelmi jelentőséggel bíró református
templom külső és belső megújulása, az
orgona átépítése, és a templomkert ren
dezése. Ez utóbbi munkálatokhoz kap
csolódó régészeti feltárás során a telepü
lés eddigi ismert történetét felülíró, to
vábbi kutatást igénylő leletek kerültek a
felszínre, amelyek tovább növelhetik a
település turisztikai vonzerejét.

2011 júniusában a Rákóczivár déli ka
pujánál a kivitelező ünnepélyes keretek
között adta át a létesítmény jelképes kul
csát Koncz Ferencnek, majd a polgár
mester és Entz Géza, a Nemzeti Erőfor
rások Minisztériuma képviselője közö
sen vágták át a nemzetiszín szalagot. 

– A port elfújja a szél, vagy elmossa az
eső, de a kő biztosan a helyén marad –
mondta el köszöntőjében Koncz Ferenc,
aki szerint a hit a maradandóságot jelké
pező, sziklához hasonlóan biztos pont a
szívekben, amelyre lehet támaszkodni,
jövőt építeni. Szerencs polgármestere
úgy vélte, hogy az ember egyfajta múló
porszemként állíthat emléket a világ szá
mára. Ilyen emlék lehet egy templom is,
amelyekből most kettőnek a falait sike

rült megerősíteni Szerencsen. – Azt sze
retnénk, hogy a templomaink, melyek
jelképezik múltunkat, előre vetítsék a jö
vőnket is – fogalmazott Koncz Ferenc.

Az utóbbi évek fejlesztései
A város fejlődése nyomon követhető a helyi közintézmények, középületek, templomaink megújulásán is. Ezt bi

zonyítja például az a jelentős értékű rekonstrukció, amely 2011ben fejeződött be Szerencsen. A Rákóczivár, a re
formátus és római katolikus templomok fejújítására és korszerűsítésre Szerencs Város Önkormányzata a helyi ró
mai katolikus és református egyházközségekkel, valamint a BorsodAbaújZemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság
gal közösen nyújtott be sikeres pályázatot a Norvég Alaphoz. A 872 millió forint összköltségű beruházás megvaló
sítására 742 millió forint támogatást nyert a település, amely a kiadások 85 százalékára nyújtott fedezetet.

Rákóczi-vár, római katolikus és református templom
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Egynapos sebészet Szerencsen

Több mint 800 millió forint értékű beruházás zárult le a
szerencsi rendelőintézetben, Szerencs Város Önkor
mányzata az ÉszakMagyarországi Operatív Programra

benyújtott pályázatában az egészségügyi létesítmény fejlesz
tésre igényelt támogatást. 

A 2012. február 2án megrendezett ünnepélyes átadáson
Szerencs polgármestere arra emlékeztetett, hogy 1990ben a
szerencsi rendelőintézet megépítésekor dr. Surján László, ak
kori egészségügyi miniszter adta át az új intézményt. – Meg
tisztelő, hogy 2012ben a Magyarország Kormánya újra a leg
magasabb szinten képviselteti magát ezen a jelentős esemé
nyen, és ezzel a beruházással tovább erősödik Szerencsen és
környékén az egészségügyi ellátás színvonala. Számomra
ugyancsak öröm, hogy ezt a munkát, kiváló minőségben egy
helyi vállalkozásnak sikerült elvégeznie. Ez is azt bizonyítja,
hogy a szerencsiek – amennyiben van lehetőségük rá – tudnak
és akarnak is dolgozni – fogalmazott Koncz Ferenc. 

A 837 millió forintos összköltségű pályázat kimagasló ered
ménye – amelyre 795 milliós európai uniós forrást nyert az
önkormányzat – az egynapos sebészet, valamint a kúraszerű
ellátás bevezetése. A beruházás során mind műszakilag és
technikailag, szinte teljes egészében megújult az egészségügyi
intézmény. A fejlesztés egyik legjelentősebb eredménye, hogy
98 órával növekedett a szakrendelések heti óraszáma. Újdon
ságként lépett be a kardiológia, az angiológia, diabetológia,
audiológia is, amelyek szintén e pályázat révén indultak be az
intézetben. A kiváló műszerezettség mellett fontos megemlí
teni, hogy a megye legjobb szakemberei operálnak a rendelő
intézetben, tehát nem csak a tárgyi feltételek, de a személyi
állomány is a lehető legjobb ellátást garantálja a betegek szá
mára.

A „Szerencsi Kistérségi Szakorvosi Ellátó Központ Fejlesz
tése” elnevezésű pályázat eredményeként megvalósult fejlesz
tést a szakemberek az intézet 22 évvel ezelőtti megépítéséhez
hasonlítják, amely hosszú évtizedekre biztosítja a minőségi
betegellátást Szerencsen és környékén.

A város körzetközponti szerepét meghatározza a mi
nőségi egészségügyi ellátás. Az 1990ben átadott sze
rencsi rendelőintézet megérett már az alapos rekonst
rukcióra, melyre egy európai uniós program kínált le
hetőséget. A megalakulás után 22 évvel, 2012. február
2án a város történetének újabb jelentős fejlesztése
zárult le, amikor dr. Szócska Miklós egészségügyért fe
lelős államtitkár és Koncz Ferenc polgármester átad
ták a megújult szerencsi rendelőintézetet.
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Európai uniós forrás biztosította
a 37es számú fő közlekedési út
megújulását. A Szerencs és Sáto
raljaújhely közötti szakasz re
konstrukciója már az elmúlt év vé
gén befejeződött. A Magyar Közút
Nonprofit Zrt. idén folytatta a
munkát és tavasszal teljes egészé
ben elvégezték a főút Szerencs és
Gesztely közötti szakaszának re
konstrukcióját.

Afelújítás során a felső, jelentősen
elöregedett, kátyús réteget le
marták, helyette öt centiméter

vastag, új aszfaltot terített a kivitelező.
A szakemberek úgy vélik, ez hosszú táv
ra megoldja a gondokat a 37esen.

Ehhez a témához kapcsolódik, hogy a
közelmúltban egy szerencsi sajtótájé
koztatón beszélt a 37es főútról Szilvai
József Attila, a Magyar Közút Nonprofit
Zrt. BorsodAbaújZemplén Megyei igaz
gatója, aki példásnak nevezte a Szerencs
Város Önkormányzatával történő
együttműködésüket. Ugyancsak ekkor
hangzott el, hogy a januárban Tokajban
és környékén bevezetett korlátozások
hatására Szerencsen is csökkent az át
menő kamionforgalom, amit a fenntartó
Magyar Közút Nonprofit Zrt. gépi forga
lom számlálási adatai is bizonyítanak.

Amunkafolyamat úgynevezett teljes, záró réteges rekulti
vációt jelent. A lerakót áthalmozzák egy minimális méret
re, ezután kezdik el a mechanikai védelem kiépítését, ami

egyben a legfőbb eleme a beruházásnak. A tereprendezés után
agyagos, bentonitos szigetelőréteget hoznak létre, majd a lerakó
egy szivárgó felületet kap, ezután következik a humusztakaró,
vegetációs fedéssel. Végül egy füves domb marad a lerakó helyén.

A mechanikai védelem azt jelenti, hogy megakadályozzák a
csapadékvíz bejutását az eltemetett hulladékhoz.

Az egykori szerencsi szeméttelep tehát már a múlté, nem csú
fítja többé a város határát az égig érő hulladékdomb. 

Fontos azonban a lakosság szemléletalakítása is, hiszen a ter
mészeti környezet helyreállítása után a kedvező állapot csak
úgy tartható fenn, ha szemét nem jelenik meg a környéken a jö
vőben.

Zöld domb lesz a szeméttelep helyén
85 település alapította meg az AbaújZemplén Szi

lárdhulladék Gazdálkodási Önkormányzati Társulást,
amely hosszú évtizedek után európai uniós forrást igé
nyelhetett az egykori szeméttelepek rekultiválására. 
E programnak köszönhetően a közelmúltban megkez
dődött a Hidegvölgyben, a régi kőbánya helyén lévő
egykori szerencsi szeméttelep talajjavítással történő
helyreállítása is.

Felújították a 37-es főútat
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Megújultak a szerencsi óvodák

Az 535 millió forintos beruházás ke
retében a Napsugár óvodában el
bontották a több mint százéves al

só épületet, amelynek eredményeként na
gyobb lett az udvar és lehetőség nyílt par
kolóhelyek kialakítására. Az 1970es
években létesült felső épület két csoport
szobával és egy tornaszobával, összesen
133 négyzetméterrel bővült.

A Gyárkerti óvodában megtörtént a böl
csődei és az óvodai részleg felújítása, a
korszerű nevelési igényeknek megfelelő
átalakítása. Az óvodai részleg emelet 

ráépítéssel összesen 305 négyzetmére
ten, két csoportszobával és egy tornaszo
bával gyarapodott.

Az előző önkormányzati ciklusban elké
szített kifogásolható tervek miatt a köz
kedvelt Csalogány óvoda a beruházás áldo
zatává vált. A jelenlegi városvezetés azon
dolgozott, hogy az eredeti terveket meg
változtassák, de erre az uniós rendszer
már nem adott lehetőséget. Így tehát az
egykori óvoda helyén létesítették a város
új zeneiskoláját, amely összesen 289 négy
zetméteren, korszerű feltételeket biztosít

a hangszeres oktatáshoz. A pályázat ebben
az esetben is hiányos volt, hiszen elmaradt
az épület hangszigetelése, amit az önkor
mányzat 2014 tavaszán utólag, 7 millió fo
rintos saját forrásából valósított meg.

A beruházás során mindhárom épületet
a teherhordó szerkezetekig visszabontot
ta a kivitelező. Az alaprajzi átalakítást és a
bővítést követően megtörtént az új épü
letgépészeti rendszerek kiépítése, a nyí 
lás zárók cseréje és a burkolás. A korábbi
lapos tető helyére cserépfedésű magastető
került, javítva a településképet. A beruhá
zás része volt mindhárom épület esetében
a hőszigetelés és az akadálymentes közle
kedés feltételeinek a megteremtése.

Koncz Ferenc polgármester szerint
egy kisváros életében kiemelt jelentősé
ge van a gyermekeknek. Szerencs kör
zetközponti szerepet vállalva nemcsak
óvodákat tart fenn, hanem a térségben
egyedülállóan bölcsődei ellátást is biz
tosít a családoknak.

A jövő tervezésének alapja, hogy gyermekeink a kornak megfelelő okta
tási és nevelési intézményekben töltsék mindennapjaikat. Ma már európai
színvonalú óvodákba járhatnak a szerencsi gyermekek. A város önkor
mányzata 535 millió forint értékű beruházást valósított meg 2013ban,
amelynek köszönhetően megújult és kibővült a Napsugár és Gyárkerti óvo
da, az egykori Csalogány utcai nevelési intézmény helyén pedig zeneiskolát
avattak tavaly októberben. Az avatáson jelen lévő Balog Zoltán emberi erő
források minisztere, az intézmények berendezéséhez 30 millió forint kü
lön támogatást ajánlott fel.
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Nagyszabású árvízvédelmi fejlesztést valósított meg az el
múlt évben Szerencs Város Önkormányzata. A településen
átívelő Szerencspatak mentén elkészült több  mint száz

millió forintos beruházás 2013. november 13ai átadásán Koncz
Ferenc polgármester úgy fogalmazott: az elmúlt időszakban a meg
áradt patak többször fenyegette a szerencsieket, azonban a most
befejeződött árvízvédelmi beruházással elhárult a veszélyhelyzet. 

Az ünnepi eseményen dr. Kontrát Károly, a Belügyminisztérium
parlamenti államtitkára, dr. Mengyi Roland a BorsodAbaújZemp
lén Megyei Közgyűlés elnöke, Koncz Ferenc polgármester és Csebi
Attila a kivitelező cég ügyvezetője vágták át a nemzetiszín szalagot.
A projekt többek között töltéserősítést, zsilipek, ideiglenes szivaty
tyúállomások létesítését, valamint a fecskés városrész védelmét
szolgáló 168 méter hosszúságú vasbeton támfal építését tartal
mazta.

Atelepülés vízrendezésének terve
zését már a 2000es évek elején 
megkezdte a helyi önkormányzat.

2007ben készült egy pályázat, amely ke
retében Szerencs teljes csapadékvíz há
lózata felújítható lett volna, azonban ezt
akkor forráshiány miatt elutasították. Így
történhetett, hogy a 2010ben megalaku
ló önkormányzat élve egy kínálkozó lehe
tőséggel, idő hiányában a már a korábban
elkészült beruházási dokumentációra ha
gyatkozva nyújtotta be pályázatát, amely
végül 468 milliós fejlesztést eredménye
zett Szerencsen.

A SzerencsOnd vízelvezető rendszeré
nek fejlesztése című projekt részeként
megtörtént a város öt vízgyűjtő területé
nek rendezése. Fontos cél volt, hogy a vá
ros területén akadálymentesen és bizton
ságosan lehessen elvezetni a keletkező
csapadékvizeket.

A csapadékvíz-elvezetési program

Biztonságban élhetnek a fecskésiek
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Alegnagyobb összegű, rendkívüli kormány
zati támogatás 2013ban érkezett Sze
rencsre: augusztusban 85 millió forintot,

november végén pedig 400 millió forintot ítélt
meg Szerencsnek Magyarország Kormánya. A ko
rábbi évek dotációival együtt 2010től eddig ösz
szesen 1,5 milliárd forint működési támogatást
kapott a város. Ennek eredménye, hogy a telepü
lés elkerülte az adósságrendezési eljárást, újabb
hitelfelvétel nélkül volt képes fedezni a működé
si és beruházási költségeket. Ezek a kormánytá
mogatások voltak szükségesek ahhoz, hogy a vá
rosvezetés nagyobb veszteség nélkül végrehajtsa
a költségtakarékossági intézkedéseket és e köz
ben folyamatosan működtesse a helyi intézmé
nyeket, sikerült biztosítani az elmúlt években kö
zel 400 szerencsi polgár munkahelyének megőr
zését, havi fizetését.

Ugyancsak jelentős esemény a város életében,
hogy Magyarország Kormánya mintegy 1,9 milli
árd forint értékben átvállalta a hosszú lejáratú
kötvény és egyéb hiteltartozásait.

Magyarország Kormánya 2010től kie
melt figyelemmel kíséri Szerencs Város Ön
kormányzatának működését. A közel négy
esztendővel ezelőtt hivatalba lépő városve
zetés takarékos gazdálkodással, ésszerű
intézkedéseivel hívta fel magára a kabinet
figyelmét. Ennek köszönhető, hogy az el
múlt három és fél évben összességében 1,5
milliárd forint rendkívüli támogatás érke
zett Szerencsre, amely országos viszonylat
ban is kiemelkedő.

Adósság nélkül

Történelmi pillanat volt Szerencs életében, amikor hosszú évtizedek
után hiány nélkül, 2 milliárd 140 millió forintos főösszeggel, azaz eny
nyi bevétellel és ilyen kiadási oldallal, és mintegy 300 millió forintos
pénzmaradvánnyal fogadta el a szerencsi képviselőtestület a város
idei költségvetését. Koncz Ferenc polgármester szerint a pénzügyi
egyensúly megteremtése nem valósulhatott volna meg Magyarország
Kormányának segítsége nélkül, de minden szerencsi polgár hozzájá
rult ahhoz, hogy mindez létre jöhessen. A polgármester úgy fogalmaz:
olyan távlatok nyílnak Szerencs előtt, melyre régóta nem volt példa.

– Az adósságkonszolidáció után feltéte
lezhetnénk, hogy a kormány kiemelt támo
gatásai ezzel véget értek. Szerencsére azon
ban nem erről van szó, amit bizonyít töb
bek között, hogy 2014 és 2020 között min
tegy 100 milliárd forintot TokajHegyalja
fejlesztésére irányít a kabinet. Ebből az ösz
szegből 1,5 milliárd forintot azonnal felosz
tanak az önkormányzatok között, Szerencs
ezúttal 60 millió forintos összegben része
sül a térséget érintő nagyszabású fejlesztési
forrásból. Ez utóbbi összeget a városveze
tés az egykori Hunyadi iskola tornacsarno
kának felújítására szánja, hiszen az ifjúság
egészséges életre való nevelése elképzelhetetlen kiváló minőségű sport
létesítmények nélkül – fogalmaz Szerencs polgármestere. 

– Véleményem szerint a gondos gazdálkodás, a 2010ben bevezetett
takarékossági intézkedések és a kormányzat kiemelt figyelmének kö
szönhetően ma már adósságmentesen tervezheti jövőjét Szerencs. 
A mindennapos pénzügyi gondok megoldása helyett a település fejlesz
tésére, a jövő építésére koncentrálhatunk – mondta Koncz Ferenc.

Kezdődhet 
a város építése
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„A múlt ugyanis szerves és elválaszthatatlan része a jelennek,
mint ahogy a jelen sem egyéb, mint a jövendő kezdete.”

Wass Albert

30 éve újra város Szerencs
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