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VII. Országos 
Csokoládé Fesztivál

Szerencs, 2014. augusztus 22-24.

Az Országos Csokoládé Fesztivál 
második és harmadik napjára, azaz
augusztus 23-án és augusztus 24-én 

a szerencsi lakosoknak 
lakcímkártya és személyi igazolvány 

felmutatásával 

a belépés ingyenes!
Az Országos Csokoládé Fesztivál 

részletes programja lapunk 16. oldalán 
olvasható.

Szerencs Város Önkormányzata idén is megrendezi a térség legnagyobb
gasztronómiai programját, az Országos Csokoládé Fesztivált. Az elmúlt
évek sikerei után ez alkalommal is fantasztikus ízek, tartalmas kulturális
programok várják a vendégeket.
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Atavaszi országgyűlési, majd euró-
pai parlamenti választások után 
kissé alábbhagyott a politikusok

kampányhadjárata, de senki sem titkolta,
hogy idén még egy fontos esemény vár ha-
zánk választópolgáraira. Áder János köz-
társasági elnök bejelentette, hogy 2014.
október 12-én újra az urnák elé járulha-

tunk. Áprilisban az ország sorsáról döntöttünk, ősszel pedig
rajtunk múlik, hogy az elkövetkező öt esztendőben ki irá-
nyítja a várost, kik lesznek azok az emberek, akik önkor-
mányzati képviselőként segítik őt munkájában.

Nem a közelgő kampányról szeretnénk szólni, sokkal in-
kább egy rövid áttekintést adni arról, mi történt Szerencsen
az elmúlt négy esztendőben. Ezért született meg a Szerencsi
Hírek különszáma, melyben önkormányzati képviselőket, al-
polgármestereket és a város első számú vezetőjét kérdeztük
arról, hogy ők miként látják az eltelt esztendőket. Mindezek
előtt azonban lássuk néhány mondatban mi is történt 2010
őszétől napjainkig.

A 2010. október 3-ai önkormányzati választások után új
korszak kezdődött a város életében. Miért új korszak? Ekkor
történt ugyanis, hogy nyolc év után a szerencsiek a változás
mellett tették le voksukat. Koncz Ferenc megválasztott pol-
gármester a Szerencsi Híreknek adott első interjújában a vá-
ros pénzügyi és gazdasági helyzetének stabilizálását, vala-
mint a munkahelyteremtést nevezte meg elsődleges felada-
taként. Nagy fába vágta a fejszéjét az akkori új településve-
zető, hiszen hamar kiderült: a városi kassza nem csak üres,
de közel három milliárdos adósság terheli Szerencset. Akkor
még senki sem sejtette, hogy a gazdasági egyensúlyra való
törekvés, a túlélésért folytatott mindennapi harc, mennyi
energiát emészt fel a következő években.

2010 végén sokan úgy vélték, a lehető legjobb döntés az
lenne, ha csődöt jelentene az önkormányzat, de a polgármes-
ter, a képviselő-testülettel együtt nem így gondolkodott, s az
idő igazolta, jó döntések születtek abban az időben a szeren-
csi városházán. A kilátástalannak tűnő helyzet ellenére vál-
lalták a kihívást, hogy Szerencset kivezetik az adósságcsap-
dából. „Azt akarom elérni, hogy Szerencset szeressék az em-
berek. Akik itt élünk, büszkék lehessünk lakóhelyünkre és
az egész ország úgy nézzen ránk, mint egy előremutató és jó
elképzelésekkel rendelkező, dinamikusan fejlődő városra.”
Így nyilatkozott Koncz Ferenc a város lapjának, s kezdődött
a már említett új korszak Szerencsen.

A város létéért küzdött az önkormányzat, közel kétmilli-
árdos svájci frank alapú hitel, több száz milliós beszállítói
tartozás nyomasztotta a mindennapokat és nem utolsó sor-
ban az, hogy vajon a következő hónapban tudnak-e bért fi-
zetni az önkormányzati alkalmazottaknak. Megkezdődött
egy racionálisabb, takarékos gazdálkodás. – Nincs ez más-
képp, mint otthon – mondogatta a polgármester – addig
nyújtózkodunk, amíg a takarónk ér! A takaró bizony rövid
volt és akkoriban már folyamatban voltak beruházások, el-

nyert pályázatok, melyek saját erőként újabb súlyos millió-
kat követeltek a településtől. Így történhetett, hogy a kedve-
ző elbírálásban részesülő városközpont rehabilitációs pro-
jektet, amely ugyancsak tovább terhelte volna a költségve-
tést, az ésszerűségre hivatkozva visszamondták a képvise-
lők. 

A jelenlegi önkormányzat fejezte be viszont a Norvég Alap
által finanszírozott beruházást, amelynek köszönhetően
megújultak a belváros templomai, a Rákóczi-vár. Nem volt
kérdés az sem, hogy megvalósul az óvodák rekonstrukciója,
ám itt is kiderült, hogy a korábbi évek elhibázott tervezése,
vagy éppen döntése miatt ez is áldozatot követel majd: az
egykori Csalogány óvodából zeneiskolát alakítottak ki.

Adósság, fizetésképtelenség, csődközeli helyzet. Ezek a
szavak lengték be a mindennapokat. A polgármester nem te-
hetett mást, mint országgyűlési képviselőként igyekezett ér-
vényesíteni a város érdekeit. Kiderült, hogy budapesti uta-
zásai nem voltak eredménytelenek: 2011-től 2013 végéig
közel kétmilliárd forint rendkívüli, vissza nem térítendő kor-
mányzati támogatás érkezett Szerencsre, azonban ez még
mindig csak a “tűzoltásra” volt elegendő. A kabinet értékelte
a helyi erőfeszítéseket, az átgondolt gazdálkodást, hiszen ez
idő alatt a hosszú lejáratú hitelállományt is sikerült 500 mil-
lióval csökkentenie a városnak. Ekkor következett az orszá-
gos adósságkonszolidáció. Ennek első lépcsőjében – a kor-
mányzat szándéka szerint – a tartozások 40%-át vállalta vol-
na át az állam, majd néhány ajtón bizony be kellett kopog-
tatnia parlamenti képviselőnknek ahhoz, hogy hirtelen 70%-
ra módosuljon a kedvezmény. Az már csak hab volt a tortán,
hogy végül a teljes hitelállomány átvállalása mellett döntött
az ország vezetése, levegőhöz juttatva több ezer hazai ön-
kormányzatot, közöttük Szerencset is.

A tehermentesítés után pedig egy valóban új időszak kez-
dődött Szerencs életében. Hiba lenne elhallgatni, hogy a be-
ígért munkahelyek eddig még nem jöttek létre Szerencsen,
de ugyanilyen hiba lenne, ha nem vennénk észre a pozitív
változásokat. Nem feltétlenül a felújított rendelőintézetre, a
megújult szerencsi óvodákra, az árvízvédelmi beruházásra,
vagy a csapadékvíz-elvezetési program sikeres befejezésére,
netán a több száz embert foglalkoztató közmunkaprogramra
gondolok. Inkább arra, hogy 2014. elején, amikor a képvise-
lőink elfogadták a város idei pénzügyi tervét, szinte maguk
is alig akarták elhinni, hogy immár nem a sok éve magunkkal
cipelt hiányról kell vitázniuk, hanem arról beszélhettek,
hogy az idei esztendőre tervezett pénzügyi tartalékok már
saját, hitel nélküli fejlesztésekre is lehetőséget biztosítanak.
Többek között így épül új út, járdák a Gyár úton, a 37-es
mindkét oldalán, vagy éppen a Bakó utcában. Ne szaporítsuk
tovább a szót, rövid visszatekintőnk után nézzük, hogyan is
vélekednek a 2010-ben megválasztott képviselőink. Vélemé-
nyük kialakítására volt idő és alkalom bőven, hiszen Sze-
rencs Város Önkormányzata megalakulása óta 38 munkaterv
szerinti és 31 rendkívüli ülést tartott napjainkig.

Muhi Zoltán

2010-től napjainkig
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Megújultak 
a városközpont műemlékei

A település újkori történetének egyik
legnagyobb szabású beruházása való-
sult meg az elmúlt időszakban Szeren-
csen. A Norvég Alap támogatásával a Rá-
kóczi-várban, a református és római ka-
tolikus templomokban, valamint azok
környezetében történt jelentős értékű
felújítás és korszerűsítés, amelyeknek
2011. június 13-án, pünkösd hétfőjén
volt az ünnepélyes átadása. 

Szerencs Város Önkormányzata a he-
lyi római katolikus és református egy-
házközségekkel, valamint a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgató-
sággal közösen nyújtott be sikeres pá-
lyázatot a Norvég Alaphoz a tokaj-he-
gyaljai világörökségi területen lévő tele-
pülés történelmi városközpontjában ta-
lálható műemlék épületek felújítására. 
A 872 millió forint összköltségű beruhá-
zás megvalósítására 742 millió forint tá-
mogatást nyert városunk, amely a kiadá-
sok 85 százalékára nyújtott fedezetet. 
A „Szerencs, történelmi városközpont
műemlék épületegyüttesének és kör-
nyezetének felújítása” elnevezésű pro-
jekt az európai örökség megőrzését
szolgálta. A beruházás során a Rákóczi-
vár déli szárnyának rekonstrukciójával,
a tetőtér-beépítés bővítésével diákszálló
létesült, az egykori erősség valamennyi
épületére új tetőfedés került. Megtör-
tént a teljes fűtési rendszer korszerűsí-
tése, a színházterem és a volt étterem-
szárny felújítása. Az ide vezető Huszár-
vár út teljes rekonstrukciója egyaránt
szolgálta a településkép javítását és a
műemlék megtekintésére érkező látoga-
tók számára parkolók kiépítését.

Az épületegyüttesben működő Zem -
pléni Múzeum több mint 900 ezer dara-
bos képeslevelezőlap-gyűjteményének
archiválását és tárolását újonnan be-
szerzett eszközök segítik. A várral szom-
szédos Kisboldogasszony római katoli-

kus templombelső és a várkert kerítésé-
nek a felújítása, illetve a templomkert-
ben lévő Nepomuki Szent Jánost ábrázo-
ló kőszobor restaurálása tette teljessé az
egykor a Rákócziak lakhelyéül szolgáló
erődítmény környezetének rekonstruk-
cióját. A projekt további szép eredmé-
nye a történelmi jelentőséggel bíró re-
formátus templom külső és belső felújí-
tása, az orgona átépítése és a templom-
kert rendezése. Ez utóbbi munkálatok-
hoz kapcsolódó régészeti feltárás során
a település eddigi ismert történetét fe-
lülíró, további kutatást igénylő leletek
kerültek a felszínre, amelyek tovább nö-
velhetik a település turisztikai vonzere-
jét.

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2011. jú-

nius 24-ei számában)

Felavatták a szerencsi 
rendelőintézetet

Szerencs város történetének jelentős
fejlesztése zárult le 2012. február 2-án,
amikor Szócska Miklós, egészségügyért
felelős államtitkár és Koncz Ferenc pol-
gármester átadták az európai uniós for-
rásból megújult szerencsi rendelőinté-
zetet. 

Több mint nyolcszázmillió forint érté-
kű beruházás zárult le a szerencsi ren-
delőintézetben.

Szerencs Város Önkormányzata az
Észak-magyarországi Operatív Prog-
ramra benyújtott pályázatában az egész-
ségügyi létesítmény fejlesztésére igé-
nyelt támogatást. A 2012. február 2-án
megrendezett ünnepélyes átadásra
meghívott vendégeket elsőként a Bocs-
kai István Gimnázium diákjainak műso-
ra köszöntötte. A kivitelező nevében az
építkezésben alvállalkozóként résztvevő
Szivárvány Építőipari Kft. ügyvezetője,
Boros István tett jelentést a beruházás
lezárulásáról Koncz Ferencnek. Sze-
rencs polgármestere beszédében arra
emlékeztetett, hogy 1990-ben a szeren-

csi rendelőintézet megépítésekor Surján
László, akkori egészségügyi miniszter
adta át az új intézményt. – Megtisztelő,
hogy 2012-ben a Magyar Köztársaság
Kormánya újra a legmagasabb szinten
képviselteti magát ezen a jelentős ese-
ményen – fogalmazott Koncz Ferenc, aki
hozzátette, hogy ezzel a beruházással
tovább erősödik Szerencsen és környé-
kén az egészségügyi ellátás biztonsága.
– 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 –, tud-
nak és akarnak is dolgozni. Koncz Fe-
renc a Szerencsi Hírek kérdésére vála-
szolva kiemelte, hogy a 837 millió forin-
tos összköltségű pályázat kimagasló
eredménye – amelyre 795 milliós euró-
pai uniós forrást nyert az önkormányzat
– az egynapos sebészet, valamint a kú-
raszerű ellátás bevezetése. – Talán so-
kan nem tudják – ismertette a polgár-
mester –, hogy ez a nagyszabású projekt
nem tette lehetővé az épület bővítését,
így a meglévő alapterületen belül kellett
olyan átalakításokat végezni, amelynek
eredményeként helyet biztosítottak az
új ellátási formáknak és fontos megje-
gyezni, hogy a beruházás részeként el-
végezte a kivitelező a homlokzat teljes
hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, az
épületgépészeti rendszerek korszerűsí-
tését és megtörtént a teljes akadálymen-
tesítés is az intézmény területén. 

– Azt gondolom, olyan korszerű ren-
delőintézete van Szerencsnek, amelyre
méltán lehetünk büszkék – emelte ki
Koncz Ferenc, aki szerint szintén jelen-
tős eredmény, hogy a teljes rekonstruk-
ció mellett közel 300 millió forintot mű-
szer- és eszközállomány beszerzésére
lehetett fordítani. Az ünnepi eseményen
Szócska Miklós és Koncz erenc vágták át
az avatást jelképező nemzetiszín szala-
got. 

(Részlet a Szerencsi Hírek 2012. febru-

ár 10-én megjelent számából)

A Szerencsi Járási Hivatal

Hivatalos keretek között nyílt meg
2013. január 2-án a Rákóczi út 63. szám
alatt lévő Szerencsi Járási Hivatal, ahol
Koncz Ferenc a székhelytelepülés pol-
gármestereként köszöntötte a megjelen-
teket. Beszédében elmondta, hogy a já-
rási hivatal méltó helyre, egy patinás
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épületbe költözött, hiszen a létesítmény
korábban a polgármesteri hivatalnak
adott otthont.

Az eseményen Koncz Ferenc kiemelte:
reméli, hogy minden magyar állampol-
gárnak megfelelő segítséget tudnak
majd nyújtani az alkalmazottak, hiszen
az ott dolgozók korrekten, lelkiismere-
tesen látják el a munkájukat. Demeter
Ervin hangsúlyozta, hogy az új év min-
dig a változást hozza magával. A kor-
mánymegbízott azt is kiemelte, hogy a
közigazgatás újjászervezésének folya-
matában elérkezett a harmadik, befeje-
ző lépés. – Az első lépésünk az volt, ami-
kor visszatértünk a megyei szintre, má-
sodik lépésként a megyében szétapró-
zódott szervezeteket, állami feladatokat
integráltuk a kormányhivatalba, és most
a kormányhivatal keretei között köze-
lebb kerülünk a polgárokhoz, amelyet a
járási hivatal létrehozása céloz meg – fo-
galmazott Demeter Ervin, aki hangsú-
lyozta, hogy az önkormányzat és a járás
között mellérendeltségi viszony áll, hi-
szen mindenkinek megvan a saját fel-
adata, amit el kell látni. A két szervezet
közötti kapcsolat azonban intenzív és
erős marad, így bízik a további sikeres
együttműködésben, kapcsolatban. De-
meter Ervin hangsúlyozta, hogy ez a jó
kapcsolat Szerencs esetében bizalom-
mal töltötte el, hiszen mind a vezetők,
mind az alkalmazottak pozitívan álltak
hozzá az új szervezet létrejöttéhez. A jö-
vőben az okmányirodai szolgáltatások
továbbra is a polgármesteri hivatal épü-
letében várják az ügyfeleket, míg egyes
szociális és gyámhivatali feladatok átke-
rülnek a Rákóczi út 63. szám alatti új já-
rási hivatalhoz.

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2013. feb-

ruár 1-jei számában)

Szerencs megmenekült 
az adósságcsapdából

Történelmi pillanathoz érkezett Sze-
rencs. Megkezdődött az 5000 fő lélek-
szám feletti települések önkormányza-
tainak konszolidációja. Koncz Ferenc
polgármester 2013. január 27- én Mis-
kolcon írta alá a Matolcsy György állam -
háztartásért felelős miniszter és Pintér
Sándor helyi önkormányzatokért felelős
minisz ter kézjegyével ellátott megálla-
podást. A Magyar Állam átvállalja Sze-
rencs Város Önkor  mányzata által az elő-
ző ciklusokban felhalmozott adósságál-
lomány 70%- át, összesen 1 281 942 835
forintot és ennek járulékait. A kormány
ezúttal is kiemelt támogatásban része-
sítette Szerencset, Borsod -Abaúj- Zem -

plén megyében városunk mellett egye-
dül Mis kolc önkormányzata részesült
ugyancsak 70%- os adósságrendezés-
ben.

(Megjelent a Szerencsi hírek 2013.

március 8-ai számában)

Megyei díjak a sikeres
életpályákért

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Köz-
gyűlés és Szikszó Város Önkormányzata
2013. október 22-én Szikszón megtar-
tott együttes ünnepi ülésén két szeren-
csi polgár részesült elismerésben. 
Az 1956-os forradalom és szabadság-
harc érvfordulója alkalmából a megyei
önkormányzat Alkotói-díjat adományo-
zott Schlosserné Báthory Piroska festő-
művésznek, dr. Sütő Szilveszter házior-
vos pedig Szent Erzsébet-díjat vett át dr.
Mengyi Rolandtól, a Borsod-Abaúj-Zem -
plén Megyei Közgyűlés elnökétől.

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2013. no-

vember 4-ei számában)

A kormány átvállalja az
önkormányzatok maradék

adósságát
Minden magyar település hátrama-

radt adósságát átvállalja 2014. február

28-ig Magyarország Kormánya, össze-
sen mintegy 420 milliárd forint érték-
ben – jelentette be 2013. november 4-én
dr. Lázár János, a Miniszterelnökséget
vezető államtitkár – adta hírül az MTI.

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2013. no-

vember 15-ei számában)

Elkészült az árvízvédelmi
beruházás

Nagyszabású árvízvédelmi fejlesztést
végzett a város önkormányzata a Sze-
rencs-patak mentén. A több mint száz-
millió forintos pályázati támogatással
megvalósult beruházás ünnepélyes át-
adása 2013. november 13-án volt a fecs-
kési hídnál.

Az eseményen helyi óvodások alka-
lomra összeállított vidám műsora csalt
mosolyt a szép számban jelenlévő ér-
deklődők arcára. A kivitelező Cs Ker
Tranzit Kft. képviseletében Csebi Attila
ügyvezető igazgató jelentette készre a
beruházást, aminek szeptember 30-án
sikeresen megtörtént a műszaki átadá-
sa. Az avatóünnepségen dr. Kontrát Ká-
roly, a Belügyminisztérium parlamenti
államtitkára a lakosság élet  és vagyon-
biztonsága szempontjából nagy jelentő-
ségűnek tartotta a jelenlegi városveze-
tés által megvalósított beruházást, ami
különösen a jövő generációja, a gyere-
kek érdekét szolgálja. A kormányzat a
biztonság minden fajtáját támogatja, le-
gyen szó az emberek mindennapjairól,
vagy éppen a környezetről. Az államtit-
kár kitért arra, hogy a kabinet kiemelt fi-
gyelmet fordít Szerencsre, amit az el-
múlt három évben a városnak biztosí-
tott összesen több mint 850 millió forint
összegű támogatás is alátámaszt. Koncz
Ferenc polgármester emlékeztetett: a
víz óriási kincs, azonban ha túl sok van
belőle, az komoly gondot okozhat. Így
történt ez legutóbb 2010-ben, amikor a
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megáradt patak fenyegetést jelentett a
szerencsi embereknek. A most megvaló-
sult árvízvédelmi beruházással elhárult
a veszély  helyzet, a súlytámfal megépü-
lésével a Fecskés városrész lakói is biz-
tonságban érezhetik magukat. A polgár-
mester megköszönte a lakosság türel-
mét és a kivitelezők szakszerű munká-
ját. A beszédeket követően a történelmi
egyházak képviselői – Börzsönyi József-
né református lelkipásztor, Csejoszki
Szabolcs görög katolikus parókus és
Darvas László római katolikus plébános
megáldották, megszentelték a védműve-
ket. A beszédeket követően dr. Mengyi
Roland, dr. Kontrát Károly, Koncz Ferenc
és Csebi Attila átvágták a nemzeti színű
szalagot. Az avatást követően dr. Mengyi
Roland, a Borsod-Abaúj-Zemplén Me-
gyei Közgyűlés elnöke felidézte, hogy
három évvel ezelőtt a térséget sújtó ár-
víz idején a helybéliek a védekezésben
példát mutattak tettrekészségből és ösz-
szefogásból. Az új szerencsi városveze-
tés első dolgai között volt, hogy pályáza-
tot nyújtott be árvízvédelmi fejlesztésre,
amely sikeresen megvalósult.

Dr. Mengyi Roland szerint a gátépítés
szimbólum, ami kifejezi az önkormány-
zat felelősségérzetét a lakosság iránt. 
A munkát azonban folytatni kell, és már
készülnek a patakmeder kotrására a ter-
vek – árulta el a megyei közgyűlés elnö-
ke. Az esemény végén a kivitelező gu-
lyáslevesre látta vendégül az avatóün-
nepségen megjelenteket – köztük szá-
mos ondi és fecskési résztvevőt.

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2013. no-

vember 29-ei számában)

400 millió forint 
kormányzati támogatás

A helyi önkormányzatok működőké-
pességének megőrzését szolgáló 2013.
évi kiegészítő támogatásról szóló pályá-
zat keretében 1875 magyarországi ön-
kormányzat nyújtotta be jogos kérelmét,

amelyből – Koncz Ferenc közbenjárásá-
ra – a hatodik legnagyobb összeget, azaz
400 millió forintot Szerencsnek ítélte
meg dr. Pintér Sándor belügyminiszter
és Varga Mihály nemzetgazdasági mi-
niszter. Ebből az összegből a város telje-
síteni tudja a lejárt határidejű közüzemi
számlákat és szállítói tartozásokat.

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2013. de -

cember 13-ai számában)

Cafetéria az önkormányzati 
dolgozóknak

Az esztendő utolsó munkaterv szerinti
ülését tartotta december 19 -én Szerencs
Város Önkormányzata. A tanácskozáson
Koncz Ferenc polgármester előterjeszté-
sére a testület döntött arról, hogy a város
alkalmazottai még decemberben meg-
kapják az elmúlt két évben elmaradt ca-
fetéria juttatás hatvan százalékát.

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2014. ja-

nuár 24-ei számában)

Kommunális adó = 0 forint

Szerencs Város Önkormányzata a
2014. január 30-ai ülésén döntést ho-
zott a kommunális adó nulla forintra va-
ló csökkentéséről, valamint a helyi vál-
lalkozók terheinek mérsékléséről. Ezek
szerint kommunális adót a 2014-es év-
ben egyetlen szerencsi lakosnak sem
kell fizetnie, ami mintegy tízezer forint
megtakarítást jelent a háztartásoknak.

A helyi vállalkozók 10 százalékos épít-
mény- és telekadó mérséklésben része-
sülnek. A képviselő-testület név szerinti
szavazással döntött a kérdésben: nyol-
can örömmel fogadták és egyetértettek
a napirenddel, Heves János azonban
nem szavazta meg a kommunális adó
megszüntetését. 

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2014. feb-

ruár 7-ei számában)

Pénzügyi egyensúly: 
elfogadta az önkormányzat 

az idei költségvetést
A helyi intézmények működéséről, az

önkormányzati cégek üzleti tervéről tár-
gyalt február 20-ai ülésén Szerencs Vá-
ros Önkormányzata. A tanácskozás na-
pirendjei között a legfontosabb téma a
város idei költségvetéséről szóló előter-
jesztés volt. Szerencs Város Önkormány-
zatának 2014. évi, hiány nélkül elfoga-
dott pénzügyi tervét történelmi jelentő-
ségűnek jellemezték a képviselők.

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2014.

március 7-ei számában)

Értékteremtő munka, 
százmilliós eszközfejlesztés

Jelentős eszközfejlesztést sikerült
megvalósítania a Szerencsi Városgazda
Nonprofit Kft.-nek az elmúlt bő két év
alatt. A Start közmunkaprogramnak kö-
szönhetően számos új berendezés, jár-
mű, mezőgazdasági gép, kézi- és cél-
szerszám segíti a többek között park-
fenntartással, víz-és belvíz elvezetési
rendszerek karbantartásával, köztiszta-
sági feladatok ellátásával és növényter-
mesztéssel foglalkozó városi cég mun-
káját.

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2014.

március 7-ei számában)



VISSZATEKINTŐ 7

Ifjúsági találkozó, 
kulturális seregszemle

Három nemzet ifjúsági és kulturális ta-
lálkozóját rendezték meg május 15 és 
18-a között Szerencsen. A németországi
Malchin, a luxemburgi Hesperange és
Szerencs 2004-ben szervezte meg első
alkalommal az EUROPART elnevezésű
programot. Az eseménynek minden év-
ben más-más település ad otthont, idén
újra Szerencs lehetett a házigazdája az
Európai Unió „Európa a polgárokért”
programja által támogatott seregszemlé-
nek, melyre Malchinból és Hesperange-
ból is közel 50 fős, többségében diákok-
ból álló delegáció érkezett városunkba.

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2014. má-

jus 23-ai számában)

Büszke vagyok 
a szerencsiekre!

Szerencs város polgármestere úgy vé-
li, a szavazati arányok pontosan mutat-
ják, hogy a szerencsiek 2014. áp rilis 
6- án köszönetet mondtak Magyarország
Kormányának az elmúlt esztendőkben,
a településnek nyújtott kiemelt támoga-
tásért. – 2010- től Szerencsre közel két-
milliárd forint direkt kormányzati támo-
gatás érkezett, ezenfelül a város tel jes 
– az előző években felhalmozott – adós -
ságállomá nyát is átvállalta a kabinet –
értékelte a választások vég eredményét
Koncz Ferenc. – Folyamatban vannak a
beruházásaink, az árvízvédelmi és a csa-
padékvíz-elvezetési programunk már
befejeződött, felújítottuk az óvodáinkat,
a templomokat, helyreállítjuk az egykori

szeméttelep miatt keletkezett tájsebet.
Tehát a pályázatokban is megfelelő kor-
mányzati támogatást kaptunk. Vélemé-
nyem szerint mindezt értékelték és vi-
szonozták Szerencs választói, ami  kor
április 6- án a szavazóurnákhoz járultak.
Polgármesterként pedig büszke va gyok
arra, hogy városunkban a részvétel meg-
haladta mind a választókerületi arányo-
kat, mind pedig az országos választási
kedvet. 

– Leköszönő parlamenti képviselő-
ként és kormánypárti polgármester-
ként számíthat-e a kabinet további
támogatására? 

– Természetesen igen, és számítok is!
Mindent meg is fogok tenni annak érde -
kében, hogy begyógyuljanak a városnak
azon sebei, melyek az elmúlt esztendők -
höz kapcsolódnak és ugyancsak min-
dent megteszek azért, hogy megteremt-
sük azokat az alapokat Szerencs városá-
ban, amelyek a megmaradást és a továb-
bi gyarapodást fogják elősegíteni az el-
következő években. Természetesen na-
gyon sok munka van hátra, de a világos
és előremutató szavak jutnak eszembe.
A fejlődést látom, ha Szerencs jövőjére
gondolok. Az életben maradáshoz szük-
séges lépéseket az elmúlt években meg-
tettük. Személyes, jóem beri kapcsolata-
im megmaradnak és szerintem ezek
csak tovább erősödnek az elkövetkezen-
dő időben. Úgy hiszem, hogy az a fejlő-
dés, ami elindult Szerencsen, az töretle-
nül folytatódik a jövőben.

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2014. áp-

rilis 18-ai számában)

A polgármester jótékony
célokra ajánlotta fel 

a fizetését

Koncz Ferenc 2010- ben úgy döntött,
mindaddig, amíg országgyűlési képvise-
lői feladatokat is ellát és ezért javadal-
mazásban is részesül, addig nem tart
igényt a polgármesteri jövedelmére. En-
nek megfelelően az elmúlt mintegy há-
rom és fél esztendőben többek között
jótékonysági célokra, civil szervezetek-
nek, nyugdíjas kluboknak, egyházaknak,
sport egyesületnek, rendezvények támo-
gatására ajánlotta fel az önkormányzat
által megítélt illetményét. A város hon-
lapján olvasható, hogy Koncz Ferenc
2010 -től, a 2013 vé géig összesített ada-
tok szerint 12 728 669 forintot ajánlott
fel a fent említett célokra, amelyben a
2014-es adományok még nem szerepel-
nek.

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2014. áp-

rilis 18-ai számában)

Az új szerencsi 
országzászló

71 esztendő után újra áll az ország-
zászló Szerencsen. Ekker Róbert alkotá-
sát, a szent koronán álló turulmadár
kompozícióval kiegészülő emlékművet
2014. június 4-én, a Nemzeti Összetar-
tozás Napján Vargha Tamás, a Honvédel-
mi Minisztérium parlamenti államtitká-
ra és Koncz Ferenc polgármester avat-
ták fel a Szerencsi Polgármesteri Hivatal
előtti téren.

(Megjelent a Szerencsi Hírek 2014. jú-

nius 13-ai számában).
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Heves János
Heves János az alábbi mondatokat nyilat-

kozta lapunknak: 
Örömömre szolgál megkeresésük, amely-

ben az önkormányzati munka értékelését ké-
rik tőlem. Véleményem szerint, mivel még
nem fejeződött be ez a ciklus, ezért korainak
tartom az összefoglaló értékelés igényét. Ter-
mészetesen ki fogom fejteni értékelésemet,
amint az időszerűvé válik.

A Szerencsi Hírek különszámában foglalkozunk a település önkormányzatának elmúlt négy évi tevékenységével. 
Lapunk minden képviselőnek lehetőséget biztosított arra, hogy kifejtse véleményét. Az önkormányzati ciklus vé-

géhez közeledve a képviselő-testület tagjaitól az alábbi kérdésre vártuk a választ: Mi a véleménye az önkormányzat
elmúlt négy évi tevékenységéről, hogyan látja Szerencs fejlődését?

Képviselői vélemények

Dr. Bobkó Géza
Az elmúlt négyéves ciklust két

részre osztanám: amikor 2010-ben
a jelenlegi vezetés átvette a város
irányítását – rögtön a számvetés
után – spórolás címén megszorítá-
sok következtek, melyek érintettek
intézményeket, működési feltétele-
ket és személyeket egyaránt.

A második részben már konszo-
lidáltabb körülmények között zaj-

lott a stabilizáció, melynek betetőzése az állam általi teljes
adósságátvállalás lett. Ennek eredményeként mára már
nincs Szerencsnek kifizetetlen számlája, az eladósodottság
megszűnt. Ma elmondhatjuk, hogy saját erőből tudunk ká-
tyúzni, utat felújítani, mint például a 37-es melletti szerviz
utak, de ha eszközpótlás kellett például a rendelőintézetbe,
mi is kaptunk idén a várostól négymillió forintot.

A mai napig sajnálom viszont azt, hogy a városközpont
rehabilitációs pályázatot elengedtük, mert ilyen alkalom
az elkövetkező 25 évben nem lesz. Örülök viszont, hogy
zökkenőkkel, csúszásokkal ugyan, de megvalósult a helyi
óvodák és a zeneiskola felújítása és elkészült a csapa-
dékvíz-elvezető rendszer. Nagy hiánynak érzem – de
gondolom, a Szerencs minden polgára ebben egyetért –
, hogy nincs munkahely, mely pénzt, megélhetést bizto-
sítana az itt élőknek. Voltak és vannak erőfeszítések, de
tény, hogy nem valósultak meg új munkahelyek. A cukor-
gyár hiánya minden nap végigkísért sokunkat...

A fiatalok elmennek munkahely után, a gyermekszü-
letés folyamatosan csökken. Ez a térség általános jellem-
zője, szó sincs egy-egy ember felelősségéről. De bárkik
is lesznek a város irányítói az elkövetkező években, el-
sődleges feladatuk lesz a vállalkozások idecsábítása.

Szűkebb szakterületemről, az egészségügyről két dol-
got emelnék ki: ebben a ciklusban valósult meg, hogy már
délután három órától állandó orvosi ügyelet áll a lakosság
rendelkezésére, ez biztonságot ad. A rendelőintézetről el-
mondhatom, hogy ebben az eltelt ciklusban folyamatosan
bővült a tevékenységi kör, szakrendelések, műtéti lehe-
tőségek terén egyaránt. Kórházi bennfekvés nélkül, hely-
ben infúziós kezeléseket két éve végzünk. Ezekben min-
dig segítő partner volt a város vezetése, elsősorban en-
nek köszönhető, hogy az intézet nem került központi irá-
nyítás alá és megőrizte mind szakmai, mind gazdasági
önállóságát.

Dr. Gál András
Ha a város elmúlt négy éves időszakát kell

jellemezni, úgy kezdeném, hogy nehéz kezdés
volt, hiszen elég magas volt Szerencs adósság-
állománya. A kormánydöntés alapján – mint
minden település – adósságkonszolidációban
részesültünk, így a város megmenekült az
adósságcsapdából ez nekünk létkérdés volt,
hiszen a kamatokat és az ezzel járó kötelezett-
ségeket egyre nehezebben tudta teljesíteni az
önkormányzat. Ez egy óriási lehetőség, a jövő

számára pedig újabb, de megnyugtató kihívást jelent. Úgy gondolom,
hogy ez alatt a négy év alatt is fejlődött Szerencs. A munkahelyterem-
tés nem igazán valósult meg, annak ellenére, hogy a polgármester
mind a 2,5 milliárdos pályázati támogatást, mind pedig a kiemelt kor-
mányzati státuszt elérte a reménybeli nagyberuházásunk részére. 
A vállalkozások, az intézmények működtek és úgy gondolom, hogy
azért nem volt eredménytelen ez a négy év.

A Bolyai iskola és a Bocskai gimnázium is katolikus fenntartásba
került. A legújabb értesülések szerint a Rákóczi iskola pedig refor-
mátus egyház fenntartásában lesz. Úgy gondolom, hogy ezek mind
a helyi ifjúság, a diákok előnyére váltak és válnak. A keresztény szel-
lemiség és értékrendre szükség van ebben a városban. Úgy gondo-
lom, hogy az alapfokú oktatási és nevelési intézmények is megfelelő
lehetőségekkel élték túl ezt a válságos időszakot. Mint említettem,
a legfontosabb a munkahelyteremtés lett volna, amiben nem igazán
sikerült előre lépnünk, tehát ez a fő kihívás a következő ciklus, va-
lamint a következő képviselő-testület számára. Ezt mindenképpen
meg kell oldani, hiszen nagyon sokan vannak, akik munkára várnak.
A közmunkaprogram enyhített ezen a helyzeten, de igazából hosz-
szútávú álláshelyekre van szükség a városban. 

A következő ciklus, amely öt éves időszak lesz, sokkal nagyobb le-
hetőségeket kínál majd az önkormányzat számára, hiszen egy olyan
város, melynek nincs adóssága, az nagyobb reményekkel nézhet a
jövőbe.
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Dr. Korondi Klára
Két éve vagyok a testület tagja, Nyiri

Tibort váltottam, amikor őt kinevezték
a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
pont tankerületi igazgatójának. Szép két
évet tudhatok magam mögött, nagyon jó
volt a régi képviselőtársaimmal, polgár-
mester úrral együtt dolgozni. Koncz Fe-
renccel immár tizenhat éve vagyunk jó
barátságban, őszinte, tiszta embernek
ismertem meg, aki mindig másokért

dolgozik. Ez volt az a pont, ahol találkoztunk és egyetértettünk.
Az eredményeket tekintve nagyon fontos számomra a város

adósságkonszolidációja. Mint tudjuk, az állam először a város
tartozásainak 40%-át vállalta volna át, de polgármester úr ki-
tartó, soha fel nem adó munkájának köszönhetően ez 70%-ra
módosult, később pedig teljes egészében átvállalta az állam a
város adósságállományát. Óriási dolog ez, hogy eljutottunk
idáig és a dolgozók minden hónapban biztonsággal megkap-
hatják a megérdemelt fizetésüket. Nincs kifizetetlen számla
és az utóbbi időben már jut pénz az utak, járdák javítására is. 

Bizonyára többször olvashattak róla a kedves szerencsiek,
hogy Koncz Ferenc – amíg országgyűlési képviselő volt – nem

vette fel a polgármesteri fizetését, hanem különböző civil
szervezetek, csoportok számára juttatta el, ez tudomásom
szerint több mint 13 millió forintot tett ki az elmúlt években.
Ezt mi képviselők is követendőnek tartottuk, így személy sze-
rint én is igyekeztem eljuttatni a teljes tiszteletdíjamat a rá-
szorultak, civil szervezetek, közösségek számára. Tehát anyagi
juttatás nélkül, de örömmel dolgoztam. 

Nagy dolognak tartom továbbá a fecskési árvízvédelmi gát
megépítését, a csapadékvíz-elvezető rendszer megvalósítását,
melyek több évtizedes problémákat oldottak meg. Sok ember-
en segített a kommunális adó nullára csökkentése.

Tapasztalatom szerint az utóbbi négy évben felpezsdült a
kulturális élet is Szerencsen, az Országos Csokoládé Fesztivál
óriási népszerűségnek örvend országszerte. Ez nagyon jó
marketing lehetőség a helyi termékek bemutatására. A civil
szervezetek is aktívabbá váltak az utóbbi időszakban, jó kö-
zösségek, baráti társaságok alakultak. 

Számomra nagyon fontos és örömmel tölt el, hogy iskoláink
egyházi fenntartásba kerültek, mert ahhoz, hogy változás in-
duljon el, első sorban a lelkekben kell változásnak lennie: a sze-
retet legyen az első, a gyűlöletnek, a kirekesztésnek helye nincs!
A mindenhatótól azért kaptuk a szeretetet, a gondoskodást,
hogy mások felé megértéssel, támogatással tudjunk fordulni.

Nyiri Tibor
Két évig voltam képviselő ebben a

ciklusban. Az első két év azzal telt el,
hogy a jogi feltételeket, a hátteret igye-
keznek biztosítani ahhoz, amit egy po-
litikai csapat vállalt. Úgy gondolom,
hogy kicsiben, ebben a városban is így
történt: amit vállaltunk annak a hátte-
rét a ciklus első éveiben igyekeztünk
megteremteni, ehhez nagy segítséget
adtak az országos jogszabályok, me-

lyeket a Parlamentnek kellett megalkotni. A feleségem könyv-
vizsgáló és több száz vállalkozónak könyvel és vele gyakran
elemezzük azokat a kormányzati intézkedéseket melyeket
megtettek az elmúlt húsz évben a kormányok. A jelenlegi ka-
binet a kisvállalkozóknak olyan kedvező adózási lehetőségeket
vezetett be, amivel sokkal inkább kifehérítették a gazdaságot
és ez meg is látszik az ország teljesítményén. Ez kellett ahhoz,
hogy a szerencsi vállalkozók is „életben maradjanak”. Termé-
szetesen szükség volt az uniós és hazai forrásokra is, de úgy
gondolom, az elmúlt időszakban a vállalkozások bedőléséről
kevésbé lehetett hallani.

Nézhetünk más területet is: korábban soha nem volt olyan
paradigmaváltás, mint a rezsicsökkentés, ahol az egyszerű em-
ber igényét, pénztárcáját nézte az állam. Természetesen e mö-
gött ott volt az is, hogy versenyképessé tegye az energia terü-
letén Magyarországot, a vállalkozásokat és az egyes ember-
eket. Ezek újszerű dolgok voltak, ami mögé oda lehetett állni. 

Az oktatás terén több mint száz jogszabályt, kormányren-
deletet kellett megalkotnia és elfogadnia a parlamentnek.
Több mint 400 millió forintot kellett Szerencs városának hoz-
zátennie az oktatási intézmények fenntartásához. Ekkor jött
az állami tulajdonbavétel, de a szakmai munka teljes egészé-
ben az iskolákban maradt, a tankerületi igazgató – mint jóma-
gam is – egyedül a gazdasági kérdésekben dönt. Ez is igazi pa-
radigmaváltás volt. Visszatérve a gazdaságra, említhetném a
cafeteria rendszert, ami olyan újszerű gondolkodás, ami az
egész országra, a városunkra is kihat.

2010-től a gimnáziumi feladataim mellett – mint közokta-
tási tanácsnok – láttam el feladatokat, ezért egy fillérre nem
tartottam igényt, de a közel negyvenezer forint havi költség-
térítést sem vettem igénybe, sőt fel sem ajánlottam senkinek.
Miért? Azért mert az első két évben a város majd meg feszült,
hogy azt a havi 60-70 millió forintot előteremtse, ami a köz-
szférában dolgozók mindennapi fizetését jelentette. 

Az állam itt is másképp gondolkodott, mint a megelőző 
25-30 évben és konszolidálta, vagyis elengedte a település
adósságát, ezzel szorosabb, feszesebb gazdálkodásra és pon-
tosabb munkavégzésre kötelezte az önkormányzatokat. Eze-
ket nem lehet letagadni.

A pénzügyi egyensúly ellenére továbbra is fenn kell tartani
a takarékosságot és úgy gondolom ez jellemezte az elmúlt
négy évben Szerencs Város Önkormányzatát. Én magam is el-
mondtam többször, hogy úgy kell gondolkodnunk, mint ott-
hon: ha nincs pénzünk, ne vásároljunk színes televíziót, és ne
utazzunk külföldre, hanem éljünk szerényebben. Ez korábban
nem volt jellemző a magyar közéletre.

Amikor 2012-ben az oktatási intézmények állami szerep-
vállalása megtörtént, én kaptam egy felkérést, a tankerületi
igazgatói megbízatásra. Igent mondtam, s ezzel lemondtam
képviselői mandátumomról. Az iskolák állami tulajdonbavé-
tele zökkenőmentesen megtörtént. Szerencs közoktatása to-
vábbra is jó. Azzal, hogy az önkormányzat az egyháznak át-
adott intézményeket, nem került hátrányos helyzetbe, ezzel
az iskoláink nem kevesebbek, hanem többek lettek.

Minden lehetőség meg van ma ahhoz Szerencsen, hogy a he-
lyi gyermekek megszerezzék azt a tudást, amivel boldogulhat-
nak az életben.

A lehető legtöbb területen tehát pozitív változások történ-
tek, de nem mehetünk el szó nélkül a legfontosabb kérdés
mellett: több száz fős munkahelyek létrehozása állami szerep-
vállalás nélkül nem megy. Az Eger–Kecskemét–Baja vonaltól
keletre ez az állami szerepvállalás még nem mutatkozott meg,
de bízom abban, hogy a közeljövőben ez is meg fog érkezni és
akkor olyan munkahelyteremtés valósulhat meg, amire régen
vár ez a város.
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Dr. Takács István
Amikor 2010-ben ez a testület át-

vette a város irányítását, akkor én
nem gondoltam volna, hogy eljutunk
idáig. Óriási adósságunk volt, nem
sejtettük, miként tudunk kilábalni
abból a kilátástalan helyzetből. 
Az elmúlt négy évet nézve, hála a jó
Istennek, az akkor számomra legna-
gyobb problémát jelentő dolgokon
túl vagyunk. Megszűnt az adóssá-

gunk. Az utódaink, gyermekeink jó kezekben vannak, pél-
dás az oktatás Szerencsen. Az iskoláink vonzereje nagy, szí-
vesen hozzák ide a szülők más településekről is a gyerme-
keiket. 

Ebben a városban 1989-1990-ben volt kb. 6800 munka-
hely, most jó ha kétezer van. Tehát majdnem ötezer állás-
helyet veszítettünk el, ezen kell nagyon sokat változtatni.
A munkahelyteremtés nem egyszerű dolog, hiszen ha bele-
gondolunk, hogy amikor 1889-ben a Szerencsi Cukorgyárat
felépítették és megindult az első kampány, milyen előzmé-
nyei voltak ennek a gyár építésnek? Zemplénben már akkor
is problémák voltak a munkahelyhiány miatt, több telepü-
lés is számításba jött, hogy ott építik fel a cukorgyárat, de
ezek többsége nem látta ennek a jövőt megváltoztató sor-
sát, a lehetőséget. A mi településünk ezt másképpen látta
és ezzel Szerencsen egy 120 évig tartó virágzás kezdődött.
Ha belegondolunk, akkor előtte, évszázadokon keresztül
vegetált Szerencs és a történelem viharai hol jobb, hol pe-
dig rosszabb irányba vitték a város szekerét. 

Bárki, aki ezt a várost irányítja pártállástól függgetlenül,

tudomásul kell vennie, hogy nagyon nehéz a helyzet és új-
ra kell építeni a jövőt. Ha példával élnék, ez olyan, mint
amikor egy fának az éltető gyökereit kivágják, aztán vagy
visszametszem tövig a fát, és vajon kibírja-e, sarjadni fog,
vagy pedig vigyázni és várni kell arra, hogy a gyökérzet is
megerősödjön és a lemetszett fa is kihajtson. Ehhez pedig
idő kell. Mi most ebben a fázisban vagyunk. Egyik napról
a másikra, egyik évről a másikra nem lehet elvárni azt,
hogy újra virágzó legyen az a fa és újra virágzó város le-
gyen Szerencsből, tele munkahelyekkel és elégedett em-
berekkel.

Azzal, hogy a magyar kormány az adósságunkat eltörölte,
óriási lelki tehertől szabadította meg a város lakosságát, de
főleg azokat az embereket, akik önként vállalták, hogy a te-
lepülés vezetői legyenek. A gazdasági helyzetünk nulláról,
tiszta lappal indult és azokkal a kis lehetőségekkel –  me-
lyek már most rendelkezésünkre állnak – kell jól élni.

2008-ban azok, akik tehettek volna ellene szinte önként,
dalolva odaadták a cukorgyárat az enyészetnek. Ők is sze-
rencsiek voltak de teljesen másképp gondolkodtak, mint az
elődök. Ha a szerencsi vezetőknek elődeinkhez hasonlóan
dobog a szívük a városért, akkor eredményes lesz gyerme-
keink, utódaink jövője. Ehhez egységes gondolkodásra,
azonos meglátásokra van szükség, vigyázni kell arra, hogy
a rossz irányba vető másképp gondolkodás ne nehezítse
munkánkat.

Fellendülőben vagyunk, de türelemmel kell lenni, össze-
fogásra van szükség. Az adottságaink kihasználásával kell
fejleszteni a várost. Bízom benne, ha ez a folyamat megál-
líthatatlanul megy tovább, akkor Szerencs egy komoly fej-
lődési pályára áll.

Visi Ferenc
Amikor 2010-ben megalakult az

önkormányzatunk, a pontos számo-
kat nem ismertük, de tudtuk, hogy
óriási mértékű adóssága van a vá-
rosnak. Tisztában voltunk azzal,
hogy nem csak megnyerni kell a vá-
lasztást, hanem a csődközeli hely-
zetre megoldást is kell találni.

Koncz Ferenc úgy kezdte munká-
ját, hogy – addig, amíg országgyűlé-

si képviselő is egyben – lemondott a polgármesteri fizeté-
séről a szerencsiek javára. 

Magam is így tettem, de én nem válogattam alapítvá-
nyok, civil szervezetek között, az önkormányzatnál hagy-
tam a tiszteletdíjamat, ezzel a kevéssel is segíteni kíván-
tam a várost. Szerencsére azonban Magyarország Kormá-
nya hamar a segítségünkre sietett, a teljes adósság átvál-
lalásával megmenekültünk a csődtől.

Reménységen felül úgy érzem, hogy sikeresen megoldot-
tuk a feladatokat: tudtunk segíteni vállalkozásoknak, csa-
ládoknak és mint említettem, az állami adósságátvállalás-
sal a város költségvetése egyenesbe került. Ezek óriási
eredmények, amit mindenkinek tudomásul kell vennie. 

Egyetlen dolog nem sikerült. A cukorgyár bezárása, az
elveszített munkahelyek megrázták a szerencsieket és en-
nek hatása még ma is érződik. Szerettük volna, ha idetele-
pül egy nagyobb cég, pótolni a cukorgyár elvesztése miatt

keletkezett hiányt, sajnos ez eddig nem sikerült. Ez a kö-
zeljövő feladata lesz számunkra.

Úgy érzem, hogy a lehetőségekhez képest történt előre-
lépés a városban, nem történt csoda, de a kis ember sze-
mével nézve szerintem szenzációs eredményeket értünk
el. 

Ugyancsak óriási eredménynek tartom például az árvíz-
védelmi beruházást. A fecskésiek gondját nem csak erre a
ciklusra, hanem sok-sok évtizedre megoldottuk. Ugyanez
mondható el a csapadékvíz-elvezetési programról vagy a
jelenleg is folyamatban lévő út- és járdaépítésekről. Bár-
mely területet nézzük, én minden eredménynek nagyon
örülök. Szeretném is kérni a szerencsiektől, hogy minden-
ki érezze kicsit magáénak mindezt és legyünk rá büszkék,
hogy ebben a városban élhetünk!

A hosszú távú munkahelyteremtés ugyan nem valósult
meg eddig, de nagy előrelépésnek tartom a közmunka-
programot, amelynek köszönhetően több száz ember ju-
tott és jut mai is munkalehetőséghez a városban. 

Régi álmom vált valóra, amikor létrejött a városi kony-
hakert. Ez irányú kérésem a régi időkben nem talált meg-
hallgatásra, ezzel szemben ma már közhasznú foglalkoz-
tatottak – valós értékteremtő munkát végezve – termelik
meg a város konyhája számára szükséges zöldségeket. 

Ne feledkezzünk meg a Start munkaprogram támogatá-
sával beszerzett új mezőgazdasági gépekről, melyek a jö-
vőben még sok-sok hasznot fognak hozni a városnak.
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Dr. Egeli Zsolt
alpolgármester

Egy plakáton
olvastam, hogy
2010 és 2014
között, vagyis a
jelenlegi önkor-
mányzati ciklus-
ban 6,5 milliárd
forint értékű fej-
lesztést valósí-
tanak meg eb-
ben a városban,

amit még az előző képviselő-testület
döntött el.

Naivak voltunk sok tekintetben, hogy
mi is történt 2006 és 2010 között az
önkormányzatunk háza táján, milyen
döntések és milyen csoportérdekek ér-
vényesültek, amikorra mi 2010. októ-
berében átvehettük a város irányítását.
Hadd mondjak el néhány számot, ami-
vel akkor találkoztunk, amikor először
a kezünkbe kerülhettek bizonyos ira-
tok, amiket addig érthető okokból félt -
ve őriztek, nehogy a képviselők kezébe
kerülhessenek. Az első, ami megdöb-
bentett bennünket, hogy Szerencs vá-
ros értékelhető, nyilvántartott vagyona
– ami nem volt elzálogosítva – 650 mil-
lió forint volt. Ebben benne van a gim-
názium, kollégium és benne voltak
olyan ingatlanok, melyeket eladni szin-
te lehetetlen. Ezzel szemben a város
2011 évi pénzügyi kötelezettségei (le-
járt és fizetendő tartozások) 612 millió
forintot tettek ki. Ez pontosan annyi,
amennyi adóbevételt prognosztizáltak
2011-re. A város egy nagy intézmény-
rendszert tartott fenn, az általános is-
kolák, óvoda, Bocskai gimnázium mű-
ködéséhez 400 millió forint kiegészí-
tést kellett hozzá tennie az önkormány-
zatnak. A Városi Kulturális Központ, a
két gazdasági társaság és a polgármes-
teri hivatal pedig további 250 millió fo-
rintot igényelt. Ha összeadjuk a számo-
kat, akkor azt fogjuk látni, hogy az adó-
bevételt teljes egészében elvitték az in-
tézményfenntartás költségei. Miből va-
lósulhatott volna meg ez a 6,5 milliár-
dos fejlesztés? Mire Koncz Ferenc lett a
polgármester, a kötvénykibocsájtásból
származó egymilliárd forintból egy pe-
ták nem maradt. Maradt viszont más:
2010 tavaszán a képviselő-testület úgy
döntött, hogy 480 millió forintos ön-
résszel különböző beruházásokat indít,
ahogy már utaltam is erre, arról azon-
ban elfelejtettek tájékoztatni, hogy eb-
ből mintegy 400 millió forintra egy fil-

lér fedezet sem maradt. 2009. októbe-
rében még elhangzott, hogy az óvodák
felújítása 2010 tavaszán indul. Nem így
történt. A Rákóczi-vár és a templomok
beruházása is csak 2010 őszén kezdő-
dött.

Ennek a testületnek egyetlen szabad
felhasználású fillér nem maradt, csak a
kötelezettségek. Azok, akik ezeket a
fejlesztéseket most számon kérik, ne
felejtsék el, hogy amiről az előző ön-
kormányzat döntött, azt ennek a testü-
letnek kellett, vagy kellett volna kifi-
zetni…

A könyvvizsgáló 2011 tavaszán leír-
ta, hogy Szerencs város hitelképtelen.
Amikor keserűen bár, de arról kellett
dönteni, hogy a városközpont rehabili-
tációs pályázatot nem tudjuk megvaló-
sítani, akkor azokra az emberekre kel-
lett gondolni, akiket nem az érdekelt,
hogy milyen csodálatos belvárosa len-
ne Szerencsnek, hanem az, hogy min-
den hónap 3-áig a fizetése legyen a
számláján, hogy az adósságait tudja
rendezni. Ezt a négy évet nagyjából ez
az állapot kísérte végig. A város adóbe-
vételeiből fejlesztésekre nem lehetett
gondolni, csak a korábbi tartozások
rendezésére és az intézmények fenn-
tartására. 2014 az első olyan év, ami-
kor talán nullára ki lehet hozni a város
költségvetését és nem úgy kellett ter-
vezni, hogy azt a néhány százmillió hi-
ányt majd vagyonértékesítésből – ami-
ről mindenki tudta, hogy nem fog meg-
történni – fedezni fogjuk. 

Szeretném megköszönni azoknak a
munkatársaknak az erőfeszítéseit, hi-
tét, akik kitartottak a nehéz időkben!

Polgármester úrnak az volt az állás-
pontja, hogy azt a szót, hogy megszorí-
tás, mi nem használhatjuk. Az emberek
életében, munkájában ennek nem le-
het semmiféle nyoma. Mindenkinek
meg kellett kapnia ugyanazt a bért,
mint korábban. Talán kevesen tudják,
hogy 55 embernek évi 65 millió forin-
tos plusz javadalmazás járt járulékok-
kal együtt. Ez azt jelentette, hogy a he-
lyi adóból 55 ember kapott átlagosan
egymillió forint bérkiegészítést. Ami-
vel nem az volt a baj, hogy kapták, ha-
nem az, hogy nem tudtuk miért, milyen
teljesítmény alapján…

Érdemi mozgástér nélkül, az állam
segítségével tudtuk fenntartani a város
működését. A másik oldalon pedig az
önkormányzat keményen takarékosko-
dott, főleg önmagán. 

Mi a város jövőképe? Először is lát-
nunk kell hol élünk? Például itt van az

egykori szerencsi gőzmalom raktár-
épülete, amit a város gyakorlatilag
ajándékként kapott meg, amivel ugyan
gyarapodott a város vagyona, de kie-
sett például az adókötelezettség alól.
Ma pedig szégyenkeznünk kell, hiszen
ennek az „ajándéknak” a felújítására
30-40 millió forintra lenne szükség. 
Az a város, amelyik egyetlen négyzet-
méter  földet nem tudott vásárolni az
egymilliárd forintos kötvényhitelből,
ez a város hogyan tudja segíteni a fej-
lesztéseket, a vállalkozásokat? A Sze-
rencsi Cukorgyár példája azt igazolja,
hogy kellett egy magyar állam, amely
20 évre adott 4%-os kamatra hitelt,
kellett egy bécsi, egy budapesti és egy
berlini bank, kellett egy Szerencs kör-
nyéki nagybirtokrendszer, akik tíz évre
vállalták a cukorrépa termelését és
kellett hozzá Szerencs város elöljáró-
sága, amely támogatta, hogy a cukor-
gyár idetelepüljön. Mi mindenben
igyekszünk támogatni a magyar tőkét,
de a magyar tőke gyenge. A szalmatü-
zelésű erőmű nem kapta meg a 20 mil-
liárd forint hitelt és eddig úgy néz ki,
hogy a szigetelőanyag-gyár magyar be-
fektetői sem kapták meg az 5,5 milliár-
dos hitelt, amire szükségük lenne.

Örülünk azonban annak ami van és
ami lesz: a kis vállalkozásoknak az ipa-
ri parkban, az augusztusban átadásra
kerülő kis csokoládéüzemnek. Örülünk
a Nestlé fejlesztésének, ami mind azt
mutatja, hogy ezek az emberek, vállal-
kozások mégiscsak látnak jövőt ebben
a halmozottan hátrányos térségben. 

A jelenlegi szerencsi adórendszer
fenntarthatatlan. Akinek van például
egy 1400 m2-es művelésből kivont te-
rülete és semmilyen tevékenységet
nem folytat rajta, annak kb. 330 ezer
forint lenne az adófizetési kötelezett-
sége. Nem véletlen, hogy a város adó-
kintlévősége a háromszorosára emel-
kedett az utóbbi három évben. Két vi-
zes komplexumunk is van és az adó jó
része is ezek fenntartására megy el. 
Át kell gondolni, hogy mi az amit a vá-
ros fenn tud tartani és mi az, ami nem
kötelező alapfeladat. Ez az arány az
utóbbi időben felborult. Vissza kell tér-
ni arra a fenntartható arányra, amit a
város adófizetői képesek finanszírozni,
hiszen az, hogy az állam – nem utolsó
sorban polgármester úr közbenjárásá-
ra – adott 400 millió forintot, hogy a
szállítói tartozásokat rendezhessük, ez
nem fog minden évben megtörténni.
Szerencsnek meg kell tanulnia a saját
lábán járni.
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Kiss Attila
alpolgármester

Első alkalom-
mal választottak
Szerencs polgá-
rai önkormány-
zati képviselővé
2010 októberé-
ben. Ráadásul az
újonnan megala-
kult képviselő-
testület döntése
nyomán négy éve
városunk alpol-

gármestere is vagyok. Mondhatom, rög-
tön a legmélyebb vízbe ugrottam fejest.
Túléltem az ugrást, majd próbáltam nagy
erőbedobással a helyes irányba úszni, s
azt gondolom – így négy évre visszate-
kintve a város ügyeire – lassan partot
érek, méghozzá a jó oldalon, valahol a
célterületen. 

Az a víz, nem csak mély volt, hanem
jéghideg és csapdákkal teli: rengeteg
megoldásra váró problémával találtuk
magunkat szembe, mikor a választók fel-
hatalmazása alapján átvettük a város irá-
nyítását. Egy lelkiekben már-már meg-
tört város képe alakult ki bennem, amit
ma már egyértelműen a szocialisták által
2008-ban bezárt Cukorgyár szomorú
mementójának tudok be. Azt a traumát
azóta sem heverte ki a város, talán soha
nem is fogja. A város gazdálkodása még
ennél is megdöbbentőbb képet mutatott:
2 milliárd 824 millió forintos adósság-
halmazt hagyott ránk az előző, MSZP ve-
zetésű önkormányzat. A korábbi gazdál-
kodás fokozatos átvilágítása kapcsán fe-
lelőtlen önkormányzati döntések és kö-
telezettségvállalások sorozatára derült
fény. Ezek közül a legkirívóbb a 2007-
ben történt egymillárd forintos svájci

frank alapú kötvénykibocsájtás volt,
melynek három évig csak a kamatait kell
törleszteni, majd további 17 éven át a tő-
két is: aztán jött az árfolyamváltozás
2008-ban, s így lett Szerencs tipikus de-
vizakárosult.

Persze pozitív tapasztalataim is voltak
bőven – ezek nélkül talán idő előtt fel is
adtam volna. Egy nagy többségében jól
képzett, együttműködő és segítőkész
köztisztviselői és közalkalmazotti csa-
pattal kellett továbbdolgozni a város

talpra állítása érdekében. Nélkülük, az ő
szaktudásuk, városunk iránti elkötele-
zettségük nélkül nem ment volna, s most
a legszívesebben megemlítenék néhány
nevet…

Ilyen örökséggel és ilyen körülmények
között számos területen értünk el sike-
reket, s engedjék meg, hogy néhányat 
– a számomra legfontosabbakat – meg-
említsek.

A városépítő beruházások mind-mind
a városlakók és jövőbeli városlakók leg-
szélesebb körének érdekeit szolgálták:
befejeztük a Rákóczi vár, a Huszárvár út,
a római katolikus „öreg” templom és a
református templom teljes felújítását.
Megtörtént a járóbeteg szakellátó, közis-
mert nevén az ESZEI teljes építészeti fel-
újítása és az orvosi műszerparkjának
modernizálása. Megújultak végre az óvo-
dáink és a hangszeres zeneoktatás is mo-
dern épületet kapott.

Megkezdtük és az önkormányzati cik-
luson belül be is fejeztük az árvízvédel-
mi, majd a csapadékvíz-elvezető beruhá-
zást. Szakmámhoz és munkámhoz mégis
a vízminőség javító beruházás áll a leg-
közelebb – hiszen főállásban mindvégig
a Borsodvíz Zrt. üzemigazgatójaként is
dolgoztam –, s ennek a csaknem 80 me-
gyei települést érintő 7 milliárd forintos
beruházásnak a projektvezetői feladatait
is elláttam. A kivitelezőkkel megtörtént
a szerződéskötés, s végre megindult a
beruházás. Szintén a szakmámhoz kap-
csolódik a ciklus alatt – főleg Fecskésen
és Ondon – megújuló 120 db házi 
szennyvízátemelő.

A legfontosabb eredmény a város
pénzügyi egyensúlyának megteremtése
volt: példátlan mértékű, úgynevezett
ÖNHIKI támogatásokat szerzett a pol-
gármester Magyarország kormányától
az elmúlt négy év során. Másfél milliárd

forint rendkívüli és nekünk címzett tá-
mogatás érkezett a városba, segítette a
túlélést, a felszínen maradást, hogy le-
gyen pénz az intézményrendszer mű-
ködtetésére, a bérek kifizetésére. Így, s
csakis így juthattunk el az önkormányzat
két lépcsőben történő, teljes mértékű
adósságkonszolidációjáig. Mára pedig
egy kiegyensúlyozott, reális, végrehajt-
ható városi költségvetésig.

A lakosság teljes körét érintő pozitív
döntés volt a kommunális adó eltörlése

ez év elején, de megemlíthetném az ön-
kormányzat döntése alapján megvaló-
sult rezsistopot a víz-, a szennyvíz- és a
szemétdíj kapcsán. Vagyis igyekeztünk a
lakosság megélhetési költségeit kordá-
ban tartani, majd csökkenteni. Ugyanak-
kor kismértékben, de csökkentettük a
vállalkozásokat terhelő iparűzési adót
még a ciklus elején.

Szerencsen egy valóban értékteremtő
közmunkaprogramot kezdtünk 2011 év-
től: 8 hektáron konyhakerti növényeket
és facsemetéket termelünk, mindemellett
továbbra is virágosak, többségében ápol-
tak közterületeink, bár időnként tapasz-
talhatunk lemaradásokat. A közmunka-
programban résztvevő szerencsiek urna-
falat és temető kerítést építettek, járdát
burkoltak, utat kátyúztak és aszfaltoztak.
Köszönetünket kell kifejezzük feléjük is!

Szólnom kell az oktatásban történt re-
ményteli változásokról – elsősorban az
egyházi iskolákról – melyek hosszú tá-
von a lelkekben is megmutatkoznak
majd. Szintén sikeres, döccenőmentes
volt a közigazgatás helyi átalakítása, gon-
dolva itt a járási szerepkörre és a Kor-
mányhivatalra.

Szorosan kötődöm a helyi sportélet-
hez, elsősorban az úszószakosztályhoz,
de ez év elejétől Szerencs Város Sport-
egyesületének elnöki feladatait is ellá-
tom, így már 10 szakosztály munkájáért
tartozom felelősséggel, elszámolással.
Hál' Istennek az önkormányzati támoga-
tás a korábbi évi 6,5 millió forintról 16,5
millióra hízott fel a tavalyi évben, de az
idén is 14 millió forint körül lesz. Ez – no
meg a TAO és egyéb sportszakági támo-
gatások – biztos anyagi hátteret nyújt a
szakosztályokban folyó nyugodt szakmai
munkához. Már megvannak az építészeti
tervek és a pénzügyi fedezet a volt Hu-
nyadi Sportcsarnok felújításához, év vé-
géig kész is lesz.

Zárszóként elmondanám, hogy persze
bizonyosan nem tudtam elfogulatlanul
nyilatkozni a város elmúlt négy évéről,
hiszen abban én is részt, munkát és fele-
lősséget vállaltam, személyes áldozatot
is hoztam. Magaménak érzem az ered-
ményeket, a sikereket és a kudarcokat is.
Néhány év múlva – a további folyamatok
eredményének ismeretében – talán más-
ként látom majd Szerencs ügyeit, de
most az a határozott kép él bennem,
hogy megállítottuk a város hanyatlását,
ezzel megteremtve az alapot a további
fejlődéshez. Bizonyára nem döntöttünk
helyesen minden egyes kisebb-nagyobb
súlyú kérdésben, de hiszem, hogy a lel-
kiismeretünk jó lehet.

A legfontosabb eredmény a város pénz-

ügyi egyensúlyának megteremtése volt…



KÖZÉLET 13

– Mi a véleménye az önkormányzat
elmúlt négyévi tevékenységéről?

– Embert próbáló, de eredményes
évek voltak. Eszembe jutnak a pénzügyi
szakemberek győzködései, akik az ön-
csődöt szorgalmazták; a folyamatos al-
kudozás a hitelezőkkel, akiknek „min-
dent megígértünk” csak ne döntsék be
az önkormányzatot; viták az öncsonkí-
tást javaslókkal; az „úgyis csődbe megy
a város”, „ezt úgysem élhetjük túl”, „meg-
oldhatatlan pénzügyi feladat” című
mondatok betiltása a polgármesteri hi-
vatal épületén belül; küzdelem az ön-
kormányzat dolgozóinak fizetéseiért; a
közüzemi szolgáltatók „kikapcsoló em-
berei” állandó vendégek voltak a hiva-
talban. Eszembe jutnak a folyamatos
banki tárgyalások; újabb és újabb banki
ötletek és igények elhárítása, valamint
az öröm, hogy a posta már hajlandó fo-
gadni a küldeményeinket, mert legalább
a tartozásunk egy részét törleszteni tud-
tuk; a lehetetlen helyzetet okozók ciniz-
musa; a döbbenet, hogy azok követelnek
azonnali változásokat, akik az előző
nyolc évben jó esetben nem tettek sem-
mit, más esetben kifejezetten rombol-
tak. Ekkor mondtam talán, hogy „az
üléspont megváltoztatja az álláspontot”.

Ugyancsak eszembe jutnak a pályáza-
tokról folytatott vitáink: szabad-e újabb
500 millió forintos hitelt és kamatait zú-

dítanunk a rogyásig terhelt városunkra.
Aztán 2010. december 27-én, kissé
megkésett karácsonyi ajándékként meg-
érkezett az első 50 milliós kormányzati
támogatás. Huh, túléltük az első három
hónapot.

No persze 2011-ben ott folytattuk,
ahol ez előző esztendő végén abbahagy-
tuk. Kezdtük egy megközelítően 120
millió forintos takarékossági program-
mal úgy, hogy egyetlen dolgozónkat sem
lehetetlenítettük el, senki nem vált kö-
zülük munkanélkülivé. Ezentúl ismét
felmerült az uszoda és a fürdő bezárásá-
nak kérdése.

Végül is úgy sikerült a várost talpon
tartani, hogy a több mint 700 alkalma-
zottunknak hónapról hónapra megérke-
zett a számlájára a fizetése és hosszú
évek után idén először, nem kértük el
előre a jövő évi adót. Ehhez a munkához
néhány területen új emberekre, új veze-
tőkre volt szükség, akiket nem kötött
gúzsba az elmúlt évek, évtizedek alatt
kialakult rossz gyakorlat. Akiket inkább
inspirálnak, mintsem megriasztanak a
nehézségek. Jómagam sem az akadályo-
kat tartom szem előtt, sokkal inkább a
célokat és ebben a munkában segítsé-
gemre van egy fiatalos, jól képzett, szak-
mailag felkészült apparátus. Ugyancsak
2011-ben történt, hogy újra „betervez-
tük” a költségvetés egyenlege miatt azt

az ingatlanértékesítést, amelyről tudtuk,
hogy az elmúlt évekhez hasonlóan most
sem fog megvalósulni. Ebből a slamasz-
tikából húzott ki az ez évben is kikö-
nyörgött, kis híján 225 millió forintos ál-
lami támogatás.

2012-ben már összesen 301 105 000
forint kormányzati támogatást kaptunk.
2013-ban pedig összesen 485 millió fo-
rinttal támogatta Magyarország Kormá-
nya Szerencs városát. 2010-től 2013-ig
összesen 1,2 milliárd forint működési
támogatást kaptunk a kormányzattól. Ez
az összeg közel kétmilliárdra emelke-
dett napjainkig. Ezzel sikerült elérnünk
azt, hogy gyakorlatilag leépítés nélkül
kerültük el az adósságrendezési eljárást,
az önkormányzat újabb hitelfelvétel nél-
kül tudja finanszírozni a működési költ-
ségeket, a beruházásait. Ha már a pénz-
nél tartunk: 2013-ban az önkormányzat
adósságátvállalását 40%-os szintről
70%-ra sikerült feltornázni. Ennek ered-
ményeként 225 millió forinttal keve-
sebb hitel visszafizetési kötelezettsége
keletkezett a városnak. A hitelállomány
70%-ának állami átvállalása újabb 1,3
milliárd forint adósságtörlesztéstől sza-
badította meg a települést. Aztán 2014.
február 28-ig a maradék hiteltörleszté-
sünket is átvállalta az állam, ami további
600 millió forint adósságtól szabadítot-
ta meg Szerencset. A végső, 2014. febru-
ár 28-ig megvalósult adósságátvállalás
során lehetőség nyílt a 2013 őszén fel-

A képviselők, alpolgármesterek nyilatkozatai után rövid beszél-
getésre kértük a város polgármesterét is. Hogyan látja a város első
embere a 2010-től napjainkig tartó időszakot?

Hiszek a szerencsiekben 
és a város jövőjében
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vett 60 millió forintos likvidhitel kon-
szolidálására is. Ilyen törlesztendő hite-
lek nélküli, kifizetetlen számlák nélküli
jó állapottal még sosem büszkélkedhe-
tett Szerencs. Hosszú önkormányzati
pályafutásom alatt ilyen megnyugtató
helyzettel nem találkozhattam, a város
költségvetését is hiány nélkül tudtuk el-
fogadni 2014-ben, sőt még saját beruhá-
zásokra, fejlesztésekre, útépítésekre is
jut önerőből.

– A hamarosan lezáruló ciklust te-
kintve Ön szerint mi volt a legjelen-
tősebb esemény Szerencs életében?

– Különösen az itt is megjelenített
előzmények után, mindenki számára
nyilvánvalóvá válik, hogy a város életé -
ben mennyire meghatározó és a jövő
szempontjából is milyen fontos ese-
ményhez érkeztünk el 2014-re a teljes
pénzügyi konszolidációval. Sikerült
rend be tennünk a várost!

– Sikerült a város gazdasági helyze-
tét egyensúlyba hozni, megvalósultak
fejlesztések, épültek új óvodák, hogy
csak néhányat említsünk az elmúlt
időszak jelentős történéseiből. Ön
gyakran beszélget a helyiekkel, Ön
szerint sikertörténet az elmúlt négy
esztendő?

– Az elmúlt négy évet a legrosszabb
indulattal is csak sikertörténetnek lehet
nevezni. Hiszen az aggasztó és kilátásta-
lan előzmények ellenére pénzügyileg
rendben vagyunk és fejlesztések soroza-
tát hajtottuk végre. Itt meg kell említe-
nem a templomok rekonstrukcióját és a
várberuházást; a 37-es szerencsi átkelé-
si szakaszának átépítését, ez utóbbi ál-
lami beruházás volt. Fontos volt a város
életében a rendelőintézet rekonstruk -
ció ja, az óvodák és a zeneiskola átépíté-
se, a csapadékvíz-elvezetési rendszer, az

árvízvédelmi beruházás. 2014-ben saját
erőből sportcsarnok és útfelújításokra
megközelítőleg 200 millió forintot fo-
gunk költeni. Az itt felsorolt önkormány-
zati beruházások összértéke meghaladja
a 3 milliárd forintot. Ezt az összeget to-
vább növeli a közel 7 milliárdos ivóvíz-
minőség-javító projektünk, amely 77 te-
lepülés egészséges ivóvízzel való ellátá-
sát szolgálja.

Tovább erősíti Szerencs regionális
központi szerepét az új közigazgatási
rendszerben betöltött járási központi
szerepe, továbbá a városunkban műkö-
dő tankerületi igazgatóság is.

– Néhányan úgy vélik, a 2010-ben
megfogalmazott ígéretekből – első
sorban a munkahelyteremtésre gon-
dolok – semmit sem teljesített a je-
lenlegi városvezetés. Önnek mi erről
a véleménye?

– Az, hogy semmi sem teljesült, még
költői túlzásnak is erős. Először is az
előbb említett beruházások sok helyi
embernek biztosítottak munkát. A köz-
munka programunkban gyönyörű főte-

rünk, járdáink és a nagyon jó minőségű
szervizút készült, és meg kell említenem
a temetőben található új urnafalat is. 
A Start munkaprogramnak köszönhető
a tetszetős virágos városunk, amelyet
2013-ban Aranyrózsa-díjjal jutalmaztak.
Közmunka keretében biztosítunk alap-
anyagot a városi konyhának és értéke-
síthető facsemetéket termelünk. E for-
mában működik az országos mintaprog-
ramként is elfogadott, digitális adatfel-
dolgozás. Tavaly és az idén is nagyon
népszerű az önkormányzati keretek kö-
zött működő nyári diák foglalkoztatá-
sunk. E programok keretében évről évre
több mint 400 szerencsit foglalkozta-
tunk. A Szerencsi Bonbon Kft. pályázat-
ból megvalósuló fejlesztésével kb. 40
munkahelyet biztosít. Az ipari parkban
épülő led gyárban több mint 10 fő dol-
gozik majd 2014-től évtől. A szintén az
ipari parkban épülő zeolit üzemben
úgyszintén 10 ember munkájára számí-
tanak.

A Nestlé jogászával történt egyeztetés
alapján bejelenthetem, hogy a szerencsi
gyárban idén körülbelül 80 fős fejlesz-
tést hajtanak majd végre. 

A 2013-ban megkezdett, mintegy 600
milliós Gyermekesély program több
mint 100 főnek biztosít munkalehetősé-
get a kistérségben, ezen belül körülbelül
30 szerencsit is foglalkoztat a projekt. 
A Tokajból Szerencsre hozott Leader-
csoport 7 embernek biztosít munkát. Ez
összességében több mint 170 új munka-
helyet jelent Szerencs városában. 

Ezen felül dolgozunk a leállított, de
működőképes kőfűrészelő üzem újrain-
dításán. Többször tájékoztattam a kép-
viselő-testületet a szigetelőanyag gyár
aktuális állásáról. Minden befolyásra
szükség volt ahhoz, hogy ez a beruházás
összességében 2,5 milliárd Ft-os pályá-
zati támogatást kapjon. Továbbá minden
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befolyásra szükség volt ahhoz, hogy az
ismert pénzügyi helyzet miatt a leállított
banki finanszírozást újraindítsuk. Sok
utánajárásba került, hogy a projektet le-
vélben is támogatásáról biztosítsa Varga
Mihály nemzetgazdasági miniszter. 
Az sem volt egyszerű, hogy elérjük, hogy
Magyarország Kormánya kiemelt stá-
tuszba emelje a beruházást. Erről kor-
mányrendelet is készült. Ilyenre még
nem volt példa Szerencs életében, ennek
ellenére a pénzügyi nehézségek most
sem múltak el, de mint ahogy a múltban
sem, a jövőben sem ismerünk lehetet-
lent ebben a kérdésben.

Mindezeken túl elmondhatom, hogy eb-
ben az évben elkezdődik a 2008-ban pá-
nikszerű gyorsasággal megsemmisített
cukorgyárunk valamikori területén, egy-
milliárd forint pályázati támogatással egy
ipari elektronikai logisztikai központ ki-
alakítása is. 200 milliós pályázati támoga-
tással olyan turisztikai beruházás indul
Szerencsen – első lépésben a volt cukor-
gyári raktár rendbetételével – amely a ha-
gyományos csokoládégyártás bemutatá-
sával újabb munkahelyeket eredményez.

– Mi a véleménye a város jelenéről
és jövőjéről? Mit hozhatnak az elkö-
vetkező esztendők Szerencs és az itt
élő emberek számára?

– A várost sikerült stabilizálnunk, meg-
állítani a lecsúszást, azt a korszakot, mely
a cukorgyár bezárásával érte el mély-
pontját. A 2002 óta egyre katasztrofáli-
sabb állapotba kerülő 37-es főút rendbe-
tételével javítottuk a város megközelíthe-
tőségét. Ismét sikerült elérnünk, hogy a
szocialista kormány által szőnyeg alá sö-
pört kétsávosítást újra napirendre vegye
a kormány. Ezzel olyan gazdasági környe-
zetet alakítottunk ki, illetve biztosítunk a
jövőben, mely további vonzerőt jelenthet
a befektetők számára.

Tudom azt, hogy még sok és nehéz
munka vár ránk, különösen a munka-
helyteremtés területén. Makacs hittel és
elszántsággal, bízva a kormányzat oda-
figyelésében és jóindulatú támogatásá-
ban, töretlenül hiszem, hogy az elkövet-
kezendő pár évben nagyszámú új mun-
kahely létesül majd Szerencsen.

Emellett ügyelnünk kell a meglévő ér-
tékeinkre, arra, hogy megtartsuk a jelen-
legi munkahelyeinket és ügyes gazda-
ságpolitikával (fejlesztések, szőlő- és
csokoládéturizmus) további lehetősége-
ket biztosítsunk az itt élő és az esetlege-
sen ide települők számára. Tántorítha-
tatlanul bízom egy a jövőben fejlődő,
gyarapodó és létszámában bővülő Sze-
rencsben. Hiszek az itt élőkben, bízom a
tradícióinkban, a fejlődőképességünk-
ben, az ifjúságunk jövőteremtő képessé-
gében.

– Hamarosan kezdődik a VII. Orszá-
gos Csokoládé Fesztivál. A városveze-
tés évek óta kiemelt eseményként ke-
zeli ezt a rendezvényt. Ön szerint hol

helyezkedik el ez az esemény Sze-
rencs életében?

– Szerencs története és városi léte örök-
re összeforrt az édesiparral. Szerencsi pol-
gárként sem értettem, hogy a település
előző vezetése miért nem él e tényből
származó lehetőségekkel. Számomra is
megdöbbentő módon az első három fesz-
tivált, még civil szervezésben, az előző vá-
rosvezetés által gerjesztett „ellenszélben”
rendeztük. Különben az első fesztivált
2008-ban, ha szabad ilyet mondani a cu-
korgyár gyalázatos bezárása felett érzett
fájdalmunk jegyében hívtuk életre. Azóta
sok minden megváltozott. A fesztivál, s a
szerencsi édesipar érdekében végzett el-
szánt munka ismét a magyar csokoládé-
gyártás fővárosává emelte Szerencset.
Hosszan tudnánk sorolni az ehhez kap-
csolódó eseményeket. Az nyilvánvaló,
hogy a csokoládéfesztiválok népszerűsége
és sikere, a szerencsi csokoládé megjele-
nése a magyar és az európai palamentben
már nemcsak országunkban, de külhon-
ban is ismertté tették városunk nevét. Mi
sem mutatja ezt jobban, minthogy a ma-
gyar kormányzat által ajándékba adott
protokoll-csomagokban egyre többször
található szerencsi csokoládé. Egyre töb-
ben látogatják a Csokoládé Fesztivált,
amelyet nemcsak mint különleges élelmi-
szeripari rendezvényt jegyzik manapság,
hanem mint az ország egyik kiemelkedő
színvonalú kulturális eseményeként tekint
rá mindenki. Mi sem lehet jobb felvezetése
az idei, immár a hagyományos mezőgaz-
dasági termékeket is bemutató fesztivá-
lunknak, mint az, hogy Fazekas Sándor
földművelésügyi miniszter a hungariku-
mok körébe való felvételre ajánlotta a sze-
rencsi csokoládét. Soha jobb ajánlást!

Minden kedves érdeklődőt nagy sze-
retettel várunk a VII. Országos Csokolá-
dé Fesztiválunkon.



Augusztus 21. (csütörtök) 
Előrendezvény: Sportfesztivál

Helyszín: Kulcsár Anita Sportcsarnok
10 óra: Megnyitó – Koncz Ferenc polgár-

mester. 
10.15 óra: Mutasd az erődet! Ki bír többet?

Mészáros László fekvenyomó vi-
lágbajnok vezetésével amatőrök
versenye.

11 óra: Fekvenyomó bemutató
12 óra: Aikidó bemutató
12.30 óra: Karate bemutató világbajnok
vezetésével
13 óra: Krav Maga – önvédelmi bemutató.

(Az Izraeli Védelmi Erők, az Izraeli
Nemzeti Rendőrség hivatalos harc-
rendszere.)

14 óra: Balzsai Károly nyílt ökölvívó edzése
meglepetés vendéggel

15 óra: FACE akrobatikus csapat bemutatója
16 óra: Rippel testvérek bemutató edzése
17 óra: DVTK ügyességi vetélkedő a Bolyai

iskola udvarán
17 óra: Kulcsár Anita Emléktorna: Kulcsár

Anita All Star (2000-es évek magyar
női válogatott kézilabdázóival és
sportolói) – Szerencs VSE.

18 óra: Olimpikonok, médiaválogatott –
Szerencs VSE kispályás labdarúgó
mérkőzés.

Állandó programok: ügyességi versenyek,
íjászat, festéklövő bajnokság a Rákóczi-vár
és a várkert területén. Értékes nyeremények,
felejthetetlen élmények mindenkinek! 

Augusztus 22. (péntek)
Sportversenyek a Kiss Attila Alapítvány
szervezésében a Bocskai István Katolikus
Gimnáziumban.

Koncertnap
Nagyszínpad:
16 óra: Akkezdet Phiai
18 óra: Supernem
20 óra: Republic
22 óra: Irígy Hónaljmirigy

Várszínpad:
16 óra: Mérföldkő
17.30 óra: Mocsok 1 Kölykök
19 óra: Halott Pénz
21 óra: Belmondo
23 óra: Children of Distance
0.30 óra: Ocho Macho

Bástyaszínpad:
16.30 óra: NextPunch
17.30 óra: The Cheese
18.30 óra: Snakes
20 óra: AC/DC Tribute Band
21.30 óra: Cloud9+

Augusztus 23. (szombat)
9 óra: Felvonulás

10 óra: A VII. Országos Csokoládé Fesztivál,
a Kamarai Gazdanapok és a Sváb
Nemzetiségi Találkozó megnyitása.
Köszöntő: Koncz Ferenc Szerencs
város polgármestere. 
Megnyitó: dr. Fazekas Sándor föld-
művelésügyi miniszter, dr. Mengyi
Roland országgyűlési képviselő, Tas-
kó József, a Nemzeti Agrárgazdasá-
gi Kamara B.-A.-Z. megyei elnöke. 
Vásári díjak átadása.

10.15 óra: Ringer István
10.20 óra: Szerencsi óvodások műsora
10.30 óra: Bolyai János Katolikus Általános

Iskola műsora
10.40 óra: Rákóczi Zsigmond Általános 

Iskola műsora
10.50 óra: Hajnali Néptáncegyüttes
11.10 óra: Bekecs Néptáncegyüttes (Erdély,

Nyárádszereda)
11.30 óra: Fanfár Ifjúsági Fúvószenekar
13.30 óra: Reflection of Fantasy Canadian
14.30 óra: Kulturni Centar Arija szerb nép-

táncegyüttes
15 óra: Karády István
16 óra: Örökség zenekar
18 óra: Hősök
20 óra: 30Y
22 óra: Anna and the Barbies
23.30 óra: Belga

Várszínpad:
11.30 óra: Marching Jazz Band
13.30 óra: KUD linden iz Bitole macedon

néptáncegyüttes
15.30 óra: Bekecs Néptáncegyüttes (Erdély,

Nyárádszereda)
17 óra: Ghymes
21 óra: Kowalsky meg a Vega
23 óra: Sabotage
Éjféltől Diszkó a Rákóczi-várban: 

DJ Dubai, DJ Paksi, Mr. Busta és az
AK26

Bástyaszínpad:
12 óra: Levente Péter gyermekműsora
14 óra: VII. Regionális Nemzetiségi Fesztivál,

Nemzetközi Sváb Találkozó

Galériaszínpad:
14.30 óra: Kiss Zsolt énekes
16.30 óra: Kolompos együttes
17.30 óra: Roxxon
19.30 óra: Have Fun(K)
20.30 óra: East Side Acoustic

Augusztus 24. (vasárnap)
Nagyszínpad:
10.30 óra: Gold Dance
11 óra: TT Dance
11.30 óra: Fourtissimo
13.30 óra: Ciráda
14 óra: Divatbemutató
15 óra: Paso
17 óra: Irie Maffia
19 óra: Péterfy Bori and Love Band
21 óra: Vastag Csaba
22 óra: Hooligans
24 óra: Tűzijáték

Várszínpad:
10 óra: Aikido bemutató
11.30 óra: Retro dallamok, Magic of Music
12.30 óra: Szikra Tánciskola
13 óra: Cserpes Laura
13.30 óra: Noca Táncstúdió
14 óra: Kovács Kati
16 óra: Intim Torna Illegál
18 óra: Hatás Alatt
19 óra: Killer Surprise
20 óra: Depressszió

Bástyaszínpad:
10.30 óra: Karate bemutató
12.30 óra: Niczky Band
13.30 óra: Iszkiri zenekar
16.30 óra: CSBK

Galériaszínpad:
10 óra: Bábszínház
13.30 óra: Diri-Dongó
15.30 óra: Vásári komédia
16.30 óra: Csiribiri
17.30 óra: Echonald

2014. augusztus 23-24. 10-18 óra között: 
Kamarai Gazdanapok – biotermékek be-

mutatója és vására. 
2014. augusztus 24. 16 óra: Alpok-Adria 
Szépségverseny a Kulcsár Anita Sport-

csarnokban.
Szombati és vasárnapi állandó progra-
mok: Csokoládé kalandpark – csokoládé-
szobor kiállítás, csokoládétallérgyűjtő-ver-
seny, cserkészbemutató, Johannita lovagi
bemutató, állatsimogató, ugrálóvár. 
Szombaton és vasárnap 15 órától motoros
bemutató; Ringer István, régi idők hangsze-
reinek bemutatója; interaktív csokoládéké-
szítés. Szombaton és vasárnap 10-18 óráig
Csokoládé-gyártók kiállítása a színházte-
remben. Városnéző kisvonat szombaton és
vasárnap 10 órától. Energiasziget – interak-
tív atomkamion; rendőrségi bemutató: va-
sárnap 14 órától, tűzoltó bemutató: vasár-
nap 15.30 órától; hagyományőrző tűzoltó-
verseny; tűzoltó-kiállítás; ökörsütés vasár-
nap a várkertben 8 órától.

VII. Országos Csokoládé Fesztivál
Szerencs, 2014. augusztus 22-24.

Részletes programja

A szervezők a műsorváltozás jogát fenntartják.


