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A közmeghallgatás iránt érdeklődést tanúsító lakosok.
A közmeghallgatás hivatalos megnyitása előtt Szerencsről és a város fejlődéséről tekinthettek
meg rövidfilmet a jelenlévők.
Rónavölgyi Endréné köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket. Nagyon örül annak, hogy
mint mindig, oly sokan eljöttek és érdeklődnek az összefoglaló iránt, hogy mi az, amit meg
tudtak valósítani, és persze maradt sok olyan feladat, amely a jövő időszak feladatai lesznek.
Ez a közmeghallgatás egy rendhagyó testületi ülés. Itt vannak képviselő-társai is. Az a célja a
közmeghallgatásnak, hogy a képviselő-testület megbízásából a polgármester beszámoljon az
éves munkáról. A testületi ülésnek vannak formai elemei is, meg kell állapítani a jegyzőkönyv
számára, hogy az önkormányzati ülés határozatképes (dr. Egeli Zsolt később csatlakozik), és
természetesen jegyzőkönyv is készül. Elsősorban azért, hogy mindazok a feladatok, amelyek
előttük állnak, be tudják építeni a munkájukba. Jegyzőkönyv hitelesítőt is választani kell.
Javasolja, hogy a jegyzőkönyv hitelesítője Bíró István képviselő úr legyen.
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Javaslatával a képviselő-testület 16 igen szavazattal, egyhangúlag egyetért.
Rónavölgyi Endréné elmondja: az év során sokszor egyhangúlag szavaztak. A
következőkben projektoros kivetítőn is demonstrálja a tájékoztatót. Az előző éven
meghatározták, milyen feladataik lesznek. Ilyen volt például, hogy olyan intézményrendszert
alakítanak ki, amely hatékonyan működik, hiszen a városban, mint az országban is, csökken a
gyereklétszám. Annak ellenére, hogy a vidéki szülők is a szerencsi iskolát választják. A
gyereklétszámhoz kellett igazítani a pedagógus létszámot úgy, hogy senki ne maradjon munka
nélkül. Ilyen fontos feladatnak tekintették a költségvetési forráshiány csökkentését. Sokszor
szóltak arról is, hogy ez a város évtizedeken keresztül sokat akart tenni a városlakókért,
mindig több feladatot vállaltak fel, mint amit a pénztárcájuk engedett volna. Így a működésnél
mindig volt forráshiány, ami nem volt lefedezve. Persze a szabályozók is változtak. Ezt a
forráshiányt korábban az állam egy pályázat révén, az ÖNHIKIS pályázat révén részben
kiegészítette. Hála istennek, vagy sajnos, ez a forrás Szerencs számára nem áll rendelkezésre,
mert a város gazdasági ereje nőtt, így erre a támogatásra nem lehetett számítani. Nem új
feladatokkal indították az évet, mert voltak áthúzódó beruházásaik, hisz a városfejlesztés
területén folyamatban voltak feladatok, amit sikerült befejezni. A vállalt feladatokat, amit
célul tűztek ki, ezek többségét sikerült teljesíteni. Elő kell készíteni a következő év, vagy évek
feladatait is. Amikor megnyílnak a pályázati lehetőségek, akkor nem csaphatják össze a
kezüket, hogy itt a határidő és nincs szakmai elképzelésük. Ezt mind elő kell készíteni, és
időarányosan teljesíteni kell. Mindezek mellett az utolsó feladatként jelölte, de ez az első
feladat, hogy a város működését mindenáron biztosítani kell.
Miből gazdálkodhat a város?
2002-ben például közel 2 milliárdból gazdálkodott, a 2007-es esztendőben már 4,6
milliárdból. Működésre szinte alig költöttek többet, mint az előző években. Ez a növekedés
annak köszönhető, hogy sikeresen pályáztak különböző beruházásokra. Ebből tudták ezt
megvalósítani. 2006-ban 2,9 milliárd volt a működési költség, ebben az évben szintén hasonló
a mérték. Elmondja, hogy igen fegyelmezett képviselő-testület van itt jelen, aki egész évben
végezte a munkáját. Minden egyes ülés határozatképes volt. Azt nem mondhatja el, hogy
mindig, mindenben egyetértettek, de mindig meg tudtak valamilyen módon egyezni, hogy
milyen irányba induljanak el a városfejlesztés érdekében. Egyáltalán nem baj, sőt előnyére
válik egy városnak, ha sokszínű vélemény fogalmazódik meg. Voltak rendes és rendkívüli
ülések. A rendkívüli nem azt jelenti, hogy valami nagy baj történt és össze kell hívni a
testületet. Azért volt, mert a pályázatok beadásának határideje nem igazodik az ő
munkarendjükhöz. Többféle döntést hozott az önkormányzat. Voltak határozatok és
rendeletek. Ezekből szociális, pénzügyi és intézményeket érintő döntések. Ezek elég
jelentősek, 43 darab. Elsősorban azért van, ahogyan említette, hiszen az intézményeket
átszervezték. Minden gyerek a helyén maradt, minden pedagógus a helyén maradt, de az alsó
és középfok területén is egy egységes intézményt hoztak létre.
Önkormányzati gazdálkodás: 4,6 milliárddal gazdálkodtak. Úgy kezdték az évet, hogy a
működésből hiányzott 181 millió forint, tehát ennyi összegben halmozódhatnak fel a
kifizetetlen számlák. Ezért is volt szükség arra, hogy kötvényt bocsásson ki a város 1 milliárd
forint értékben. Ebből a hosszúlejáratú hiteleket teljesítették, a forráshiányt csökkentették, és
eltettek egy jelentős összeget a város kasszájába. Lekötötték arra, hogy a fejlesztésekhez
meglegyen a pályázati önerő.
Miből gazdálkodik egy város?
Gazdálkodik az állami normatívából, az átengedett pénzeszközökből, valamint az adókból.
Adót senki nem szeret fizetni. De mégis egy olyan forrás, ami hozzájárul a város

2

működéséhez, ebből is működtetik az iskolát, fizetik a gyermekétkeztetést és kiegészítik a
fejlesztéseket. Nem állnak rosszul adó dolgában, mert adó növekményük van. 2007. október
31-ig 632 millió forint, ez egy 17-18%-os növekedésnek felel meg. Ebből 10%-nyi az
adónövekedésből adódik, a többi pedig hogy a városban működő vállalkozások egy része több
adót tudott befizetni, vagyis gazdaságilag erősödtek. Ezekből a forrásokból tudják a város
feladatait teljesíteni. Vannak olyan embertársaik, akik segítségre szorulnak. Vannak olyan
családok, ahol beteg hozzátartozók vannak. 10 millió forintot fizettek ki ebben az évben az
ápolási díjra. Kiemeli a rendszeres szociális segélyben részesülők számát és összeget. Több
mint 50 millió forintot költenek arra, hogy rászoruló családoknak segítséget biztosítsanak.
Nagyon fontos támogatási forma a lakhatási támogatás. Sokakkal beszélt, akik szerint nem
sok a havi 2-3000 Ft-os támogatás. Ez igaz, hisz ahhoz a költséghez képest kevés, mint egy
család havi költsége. Azonban városi szinten igen jelentős tétel. Természetesnek tűnik, hogy a
gyerekek étkeznek az intézményekben, az idősekhez kihordják az ebédet. 14 millió forinttal
támogatja meg a város ezt a szolgáltatást. Látni fogják, hogy hány gyerek az, akinek például
nem kell fizetnie térítési díjat. Nagyon drága minden, de a gyerekek nevelése is. Ilyen az
iskoláztatásuk, a tankönyvtámogatás kérdése. Ebben az évben több mint 10 millió forintot
fordítottak arra, hogy segítsék a családok tanévkezdését. Látható, hogy 14 millió forint
étkeztetési támogatásból 6, 9 millió forinttal kevesebbet fizetnek be azok, akik ezt a
szolgáltatást igénybe veszik, mert térítésmentesen 182 fő étkezhet a városban. Nagyon fontos
feladatnak tartják a fiatalok támogatását, azokét, akik felsőoktatásban tanulnak. Van egy
támogatási forma, amely a Bursa Hungarica szociális alapú támogatás. A városi összeget a
megyei közgyűlés megduplázza, az állam pedig kiegészíti. A város 2 millió forinttal
támogatja a továbbtanulókat. Első lakáshoz jutók támogatásában 35 fiatal részesült. Ez 100
ezer forint vissza nem térítendő támogatást és 300 ezer forint kamatmentes kölcsönt jelent.
Lehet mondani, hogy ez kevés, de a korábbi 150 ezer forinttól több. Minden megszorítás
ellenére a város nem lépett vissza ebben a dologban. A város éves költségvetéséből összesen
162 millió forintot is meghaladó összegben támogatják a szociálisan rászorulókat. Fontos,
hogy az itt és a környéken élők megélhetéshez jussanak, legyen munkahelyük. Vannak olyan
embertársaik, akik igyekezetük ellenére sem jutnak munkához. A munka világába történő
visszailleszkedést segíti a közmunkaprogram. Nagyon hálás azoknak, akik e program
keretében virágosítják, tisztítják a várost. 239 főt foglalkoztattak ez idáig ebben az évben. Az
államtól ezeknek az embereknek a bérére 80 millió forintot sikerült pályázni. Ezt az állam
nem csak úgy adja, hanem pályázni kell, megjelölve az elvégzendő célt. Sokan mondják, hogy
a közmunkában nem olyan hatékony a munkavégzés. Ezt ő vitatja, mert könnyű a munka
világából kikerülni, de visszakerülni nehéz. A legfontosabb tevékenységek, amelyeket
végeznek az önkormányzatoknál a különböző kisegítések, a zöldfelület karbantartása,
csapadékvíz elvezető rendszerek tisztítása, virágosítás és egyéb köztisztasági feladatok
elvégzése. Megpróbálta csokorba szedni, hogy az elmúlt esztendőben milyen fontos
fejlesztéseket hajtottak végre. Az egyik nagyon fontos feladata az önkormányzatnak az
intézményeinek a működtetése. Úgy gondolja, hogy ebben a városban nem kell szégyenkezni
amiatt, hogy milyen oktatási és önkormányzati intézményeik vannak. Nem luxusjellegűek, de
ha más települések intézményeivel összehasonlítja, nem kell szemlesütve járniuk. Tesznek
ezért az intézmények maguk is, hisz sok erőt és munkát fektettek a felújításokba,
rendezvényeket szerveztek a bevételekért. Amíg más településeken korábban bezárták a
bölcsődéket, Szerencs városa nem. Ebben az esztendőben továbbfejlesztették azt, és újabb
bölcsődei csoportot tudtak beépíteni. A Széchenyi utcai óvodában is felújítottak, a Csalogány
óvodában megtörtént a vízvezeték cseréje. Nem feledkeztek meg az iskola épületének
karbantartásáról sem, az új szervezeti felépítésnek megfelelően új szaktantermeket alakítottak
ki a Bolyai épületben, a Rákóczi épületben hangversenytermet. Büszkék a gimnáziumra, hisz
a megye egyik legjobban felszerelt iskolája. Nemcsak az intézménynek, de a városnak is
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köszönhető. A pedagógus kollégák természetesen megtalálják azokat a lehetőségeket, hogy a
felújításokat finanszírozni tudják. Több, mint 1000 középiskolás jár a szerencsi iskolába. A
nyár nagyon meleg volt, egyre inkább kiderül, hogy egyre nehezebb elviselni a kollégiumban
és iskolákban. Klíma berendezéseket szereltek fel a kollégiumban. Mindenki igyekszik,
látható, hogy a kulturális központ is átkárpitoztatta a székeket. Igyekeznek a legkisebb
beruházással ezeket elvégezni. Amit itt összességében felsorolt, közel 20 millió forint volt. A
város élete nemcsak a felújításból áll, hanem a sportból is. Fontos, hogy egészségesen éljenek.
Fontos, hogy gazdag, pezsgő sportélet legyen a városban. Szerencs Város Sportegyesülete 10
szakosztályt működtet. Az uszoda megépülésével az úszószakosztály is beindult Kiss Attila
vezetésével. Nemcsak a város pénzügyi támogatására számítanak, hanem sok pályázaton is
részt vesznek, ezzel 3 millió forinthoz jutottak. Rendezvények: Zemplén Kupa, sakkverseny,
családi úszóverseny. Nagyon büszke a sportolókra. A kulturális élet a másik olyan színtere az
életnek. Köszönhető annak, hogy az intézményekben dolgozók, iskolák, pedagógusok és
gyerekek nagyon aktívak. Ők a lelke a város kulturális életének. A kulturális központ a
színtere ezeknek. Volt olyan időszak, amikor azt hitték, hogy a gazdanapok rendezvényének
már nem tud helyt adni a város, mert a források is beszűkültek és a szervezők tekintetében is
változás következett be. Meg tudták ezt menteni, és bíznak abban, hogy folytatódik a
program. Döntés született arról, hogy a következő évben a testvérvárosok is részt vesznek
ezen a programon. Többen felvetik, hogy vajon kell-e ennyi rendezvény a városban? Egy
város építése sok mindentől függ. Fontos, hogy az emberek tudjanak beszélgetni egymással,
gyönyörködhessenek gyerekeikben és unokáikban. Ez is formálja valamilyen módon a
szemléletet. Elengedhetetlen, hogy a régi nagyoknak emléket állítsanak. Felsorolja a számos
emlékművet. Ez az év a Szent Erzsébet évéről szólt, emléktáblát avattak a római katolikus
egyházzal. Tovább folytatódott a város virágosítása, igaz kicsit később kerültek ki a virágok.
Ennek oka, hogy a télen nem volt elég munkaerő az ültetésre és a kemény tél elvitte a
növénycsemetéket. 1998-ban Szerencs város Hild díjat kapott. Nagyon örült a város ennek a
díjnak, mert az akkori városfejlesztés eredményeit is elismerni ez a díj. Azt gondolták, hogy
kár lenne elfeledkezni erről, ezért a város két pontjára a díjat hirdető emlékoszlopot állítottak.
Elengedhetetlen a temetők rendben tartása, ebben sok a tennivaló. A közmunkásokkal nagyon
sokszor próbálják rendbe tenni a temetőt, de ez nem elég. A kihelyezett konténereket arra
használják, hogy a környéken lakók a kommunális hulladékot, és építési törmeléket helyezik
el benne. A város is hibázott, amikor nem szállíttatta el időben a konténert. A megoldásra
biztosan több javaslat is születik majd. A korábbi évekhez képest sokkal rendezettebb a
temető állapota, de nem lehetnek elégedettek ezzel. Vannak olyan beruházások, amelyek
áthúzódtak az előző évről. Ami mindenkit érdekel, az a járdaépítés, csapadékvíz elvezetés.
Nem volt egyetlen olyan pályázat sem, amin a város ne indult volna. Szerették volna mindet
megnyerni. Ennek ellenére nagy előrelépés, hogy a Gyári kertben közel 25 milliós beruházás
valósult meg. Amióta a város kezelésébe került az a terület, elindult egyfajta változás.
Értékesítette a város az ott lévő lakásokat, sor került a gáz kiépítésére. Ebben az esztendőben
az ivóvízhálózat, út és csapadékvíz elvezetés is megvalósulhatott. Nem könnyű egy ilyen
beruházást végigvinni, még akkor is, ha megvan rá a pénz. Előfordulhat, hogy érdekeket sért
egy-egy garázs, lomtár, rossz helyen lévősége akadályozhatja a munkát. Köszöni az ott
élőknek, hogy többségében együttműködtek. Biztosan találnak majd helyet arra, hogy
megfelelő tároló helyet találjanak, nyitott a megoldásra. Több útépítés volt még. A Gyárkerti
út mellett, a Felsőpincesoron, a Csalogány úton is volt. A Csalogány úton az ott lakók
kérésére fekvőrendőröket is beépítettek. Fontos, hogy építési telkek is rendelkezésre álljanak
azoknak, akik itt akarják felépíteni családi otthonukat. Ez megvalósult az ondi úttal
párhuzamosan, illetve telkeket szeretnének kialakítani a Vörösmarty-dél területegységén, a
bekecsi oldalon, mert az előtte lévő területet ipari-kereskedelmi egységként kívánják
felhasználni. Megköszöni minden olyan szolgáltató segítségét, akik térítésmentesen
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szolgáltatnak a városnak. Például a Borsodvíz, a Strabag. A Strabagnak köszönhető, hogy a
Tatay Sportpálya mellett egy árkot építettek ki, ezáltal a sportpálya vízmentesítése
megtörténhetett. A további feltöltés és építkezés így válhatott lehetővé. A várkert átépítésénél
a Borsodvíz rendkívül sokat tett, hogy a lehető legolcsóbban és legjobb minőségben történjen
meg a vízhálózat átépítése. Egészségügyi ellátás területén a legnagyobb előrelépés többek
között egy ultrahangkészülék beszerzése volt pályázati úton. 23 millióba került, és a megye
egyik legkorszerűbb készüléke. Az olyan vizsgálatokat, amit eddig csak Miskolcon tudtak
elvégezni, azért most már nem kell beutazni. 50%-os volt a támogatás, ezért jelentős összeget,
több mint 10 milliót kellett a városnak hozzátenni. Ez sok pénz, de jól döntött a képviselőtestület, hisz az egészségünk érdekében használhatjuk. Életmentő készülékre is pályáztak, 6
darabot nyertek ennél a pályázatnál. A kistérségen belül valamennyi településen van már
életmentő készülék. Ezt is pályázatból tudták biztosítani. Folytatják a Polgármesteri Hivatal
alagsorának továbbépítését. Nagy büszkeség a fürdő épületének a felújítása. Több évtizedes
hányattatás után megérdemelte a város és a fürdő, hogy új köntösbe öltözhetett. Most folyik a
próbaüzem, ahová a csoportok, és kollektívák ellátogathatnak. Ezúton is ajánlja a jelenlévők
figyelmébe. Egy-egy csoporthoz lehet csatlakozni ingyen, térítésmentesen. Várhatóan az év
végére kapják meg a működési engedélyt. Szükség van a terheléses próbára, hogy a felmerülő
hibákat időben korrigálhassák. Nem sok minden látszik a várkertből, annak átépítéséből.
Reméli, hogy tavasszal minden egyes munkának meg lesz a látszata. Ez időre esett a
Világörökségi Kapuzat átadása. Lassan a működési engedélye is meglesz. Váltott ki vitát
ennek a megépülése. Volt negatív vélemény is. Ez egy 95 millió forintos EU-s pályázati
támogatásból épült és alig kellett, 10%-ot hozzátenni. Két kérdés állt előttük: Lemondjanak a
95 millióról, vagy felvállalják ezt. A testület egyhangúlag úgy döntött, hogy igen. Ha ezt nem
építik meg, akkor a 95 millió forint máshová nem lett volna felhasználható. A város mindig is
egy közigazgatási központ volt, kisugárzó hatással a térségre. Most egy Kistérségi társulás
keretében dolgozik együtt 18 település. (dr. Egeli Zsolt megérkezik) Területei: a belső
ellenőrzés, a szociális és oktatási feladatok ellátása. Talán a leglátványosabb az oktatási
feladatok végzése. Szociális területen például a támogató szolgálat. A mentők tevékenysége
egyre inkább beszűkül, betegszállításra ma már nem nagyon lehet használni. Ezt egészítené
ki, vagy pótolná. Sipos Attila képviselő-társánál lehet jelentkezni. Egy pályázaton nyert
kisbusz áll a lakosság rendelkezésére, szakszerű kísérővel, egy szerény térítés ellenében.
Vannak olyan pályázatok, amelyek kizárólag a kistérségek számára íródnak. Van még egy
sikeres pályázat, 64 millió forintot nyert a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás a
közmunkaprogram támogatására. A térségben 188 embernek lesz munkabére és feladata,
december 4-től március elejéig. Sokszor felvetődik az az igény, hogy az itt élő embereknek
munkahelyre van szüksége, mert akkor erős egy település, ha itt megélhetést találnak. A
legnagyobb érdeklődést a szalmatüzelésű erőmű építése, és a körülötte kialakult helyzet került
a figyelem középpontjába. A tegnapi nap folyamán volt ülése a parlamentben működő
Környezetvédelmi Bizottságnak ülés, amelyen ő is részt vett. Ez a bizottság napirendjére tűzte
az erőmű építési engedélyezési körülményeit, hogy megnézzék, minden jogszerűen történt e
vonatkozásban. Szinte hallja, hogy nagyon sok embernek nagy kő esett le a szívéről, mert vele
együtt tudják, hogy teljesen törvényes volt az engedélyezési eljárás, teljesen jogszerű volt, a
vizsgálat során semmilyen hiányosságot, olyan hiányosságot nem találtak, amely veszélybe
sodorhatná a szalmatüzelésű erőmű megépítését. Azt ajánlották, és most is azt mondja: nem
szabad a szőlészeknek és nem szőlészeknek egymással szemben állni. Ők, szerencsiek tudják,
hogy itt van a cukorgyár közel 120 éve, ebből 100 évig pakurával fűtöttek, de a szélirány
miatt nem volt káros a hegyaljai szőlőre. Ott volt a mádi ásványbánya. Ha az működött, akkor
tudják, hogy nem lehetett megállapítani a szőlőszemről, hogy lisztharmatos, vagy kőporos. Itt,
a hegyaljai emberek mindig békességben éltek. A legnagyobb foglalkoztató a cukorgyár volt.
Letudták az emberek a nyolc órát, hazamentek és szőlőt műveltek. Ez is kiegészítette a
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megélhetésüket. Ezt az együttműködést mindenképpen meg kell őrizni, és nem szabad vélt
érdekek mentén foglalkozási csoportokat szembeállítani. A hatástanulmány alapján nem
veszélyezteti az embereket az erőmű. Nem szemetet fognak elégetni, hanem szalmát és
különböző energia növényeket, ami felhasználható. Az Ipari Parkban fog megvalósulni, abban
a parkban, amit azért alakítottak ki, hogy ide vállalkozók, befektetők jöjjenek, hogy az itt
élőknek ne kelljen Miskolcra, a Dunántúlra elmenni dolgozni. Az ellenzők közül sokan
megkérdezték tőle, hogy hány embernek fog munkát biztosítani. Azt tudja válaszolni erre,
amit a beruházók mondanak: helyben 133 főnek, és több száz olyan mezőgazdasággal
foglalkozónak, akik az alapanyag termesztésben részt vesznek majd. Mondják: az a 133
ember? Hát, akinek tele van a pénztárcája, annak nem számít, de annak, aki vállalkozásról
vállalkozásra jár, hogy 1 hónapnál hosszabb munkaszerződése legyen, annak számít. Ő ezek
mellett az emberek mellett van. Nekik, szerencsieknek meg kell tenni mindent a
munkahelyteremtés érdekében. Nem minden áron, nem úgy, hogy bárkinek kárt okozzanak,
de a fejlődést lehetőségét nem szabad bezárni maguk előtt. Őszintén reméli, hogy lassan
elcsitulnak az ellentétek a pártolók és ellenzők között. Egy dologról azonban szólni kell. Azt
tapasztalja, hogy a szakmai vita lassan befejeződik, mert az érdek és ellenérdek ütköztetéséből
kiderül, hogy semmilyen veszélyt nem jelent a szalmatüzelésű erőmű az itt élő környezetre.
De ha nagyon őszinte akar lenni – és miért ne lenne itt Szerencsen őszinte – másfajta támadást
is kezd érezni e vonatkozásban. Ha nem megy szakmai úton, akkor megpróbálják valamilyen
módon lejáratni azokat az embereket, akik ennek a folyamatnak a támogatói. Azt gondolták itt
Szerencsen, ha ilyen nagy beruházás történik a városban, akkor a beruházás folyamatába is
bele akarnak tekinteni. Bele akarnak tekinteni jogi szempontból és műszaki szempontból. Ne
kívülről mondják el a véleményüket, hogy mi nem történik jól, mi nem úgy történik, ahogy a
tervben van, hanem közvetlenül, amikor a döntéseket hozzák a beruházók, akkor a város
érdekeit azonnal tudják képviselni. Ezért az igazgatótanács tagjai közé és felügyelő bizottság
tagjai közé is delegáltak egy-egy embert, illetve felkérték Bíró László jegyző urat és Csanádi
Béla osztályvezető urat, akik térítésmentesen, tiszteletdíj nélkül, ha úgy tetszik, plusz
munkában vállalták ezt a feladatot. Egy hibát elkövettek. Az önkormányzati alaptörvényt, a
’92-es alaptörvényt nézték meg, és e szerint a törvény szerint ez nem összeférhetetlen
magatartás. Ez a törvény azonban változott, és összeférhetetlenné vált. Ők le is mondtak e
feladatukról, de a város nem mondott le arról, hogy delegáljanak képviselőket ebbe a
szervezetbe, mert részesei és befolyásolói akarnak lenni ennek a folyamatnak. A televízió
egyik műsora a szájára vette, és azonnal jelezték feléjük, hogy már a beharangozóban úgy
tüntetik fel, hogy aljas, becstelen emberek lennének, akik összefonódnak tisztességtelenül a
beruházókkal. Szeretné elmondani, hogy tisztességes emberek plusz munkában,
térítésmentesen vállalták volna ezt a feladatot, természetesen erről lemondtak, de ők nem
mondanak le arról, hogy város lakói közül valakiket ne delegálnának ebbe a szervezetbe.
Tovább folytatódik és reméli, hogy lassan befejezéséhez közeledik a kőfeldolgozó üzem. Ma
is több mint 50 fő dolgozik itt, nehezen alakult, sok gonddal kellett megküzdeni, de reméli,
hogy hosszabb távon működik majd ez az üzem is. Több nagy multinacionális cég is
jelentkezett a városnál, akik kereskedelemmel foglalkoznak. Megépült a Spar, a Penny, van a
Profi. Miután sikeresen túljutottak az Agip benzinkút mögötti területtel kapcsolatos pereken –
ez az ő életéből 5 évet elvett, mert ez annyi ideig tartott és nagyon sok személyes támadásnak
és bántásnak volt részese. Amit ma már nem bán, mert azt gondolja, hogy időnként győz az
igazság, és ma azt a területet tudják értékesíteni, amit annak idején akár 1 Ft-ért is odaadott
volna az önkormányzat azért, hogy munkahelyet teremtsen. Nem rossz szándékból, csak azért,
mert nagyon szerette volna az önkormányzat a munkahelyteremtést – túljutottak ezen a nehéz
időszakon és ennek a területnek az értékesítése most már folyamatban van. Két nagy
áruházzal kötöttek eddig szerződést. Az egyik a Lidl, a másik a TESCO áruház. Ebben is
nagyon sokféle vélemény fogalmazódik meg. Vannak, akik azt mondják, és érti, hogy mire

6

gondolnak: Mi lesz a kisvállalkozókkal, a kisboltokkal, tönkre fognak menni a nagyok
mellett. Megnézték, hogyan alakultak a vállalkozások az elmúlt esztendőben és azután, hogy
megépültek a nagy áruházak, a Spar a Penny. Azt kell mondja, hogy majdnem kevesebben
zártak be, mint amennyien nyitottak új üzletet Szerencsen. A másik érdem az, hogy a
kisboltok, nagyon jól tudnak alkalmazkodni a vásárlói igényekhez. Tudják, hogy mit szeret a
vevő, mindig rendelkezésre állnak. Egy nagyáruház ezt nem tudja biztosítani. A gyakorlat a
vidéki kisboltoknál az, hogy bemennek a Metro áruházba, TESCO-ba bevásárolnak és egy kis
árréssel eladják otthon. A TESCO áruház állítása szerint több mint 100 főt fognak
foglalkoztatni. A Lidl áruház is jó néhány embert. Ha az erőmű beindul, a kővágó üzem
megépül, akkor azt gondolja, hogy ahhoz képest, ami történt az elmúlt 17 évben, ahhoz képest
egy igen jelentős foglalkozásbővítés történt Szerencsen. Azt gondolja, hogy ez csak a kezdet,
mert ha megtelepszik a tőke, a kereskedelem, akkor újabbakat hoz a városba. Ha nem itt
telepszik meg, akkor majd megépül Bekecsen, vagy máshol.
Milyen tervek vannak az elkövetkező időszakra?
Az első agyon fontos feladat az utak járdák felújítása, parkolóhelyek kialakítása. Átláthatatlan
időnként a forgalmi helyzet Szerencsen, mert annyi autó közlekedik a városban, hogy szinte
nem lehet megállni. El kell indítani még ezen az éven a forgalomtechnikai terv készítését. Ma
beszéltek képviselő-társaival, hogy mindenki a maga körzetében összeírja azokat a fontos
feladatokat, amit a jövő esztendőben meg szeretnének csinálni. Biztos abban, hogy csak a
töredékét fogják tudni megvalósítani annak, amit terveznek, de jó lenne, ha minden körzetben
valami megépülhetne. Kész útépítési tervekkel is rendelkeznek, amivel szeretnének pályázni.
A sportlétesítmények fejlesztése is a célok között szerepel. Óriási előrelépés történt az előző
évekhez képest. A Tatay sporttelepen a pálya újra füvesítése megtörtént, lelátó épült. A
Fenyves - talán emlékeznek rá - a Majális helye volt. Ma is többen feljárnak, de nem ilyen
céllal. Feljárnak a dolgozók is, akik évről évre igyekeznek rendet rakni ott. A civil
szervezetek is sokat segítenek. A várkert betonpadjait felvitték oda, amit néhány nap után
összetörtek. A szalonnasütőket újraépítették, azokat is megsemmisítették. Irdatlan harcot
folytatnak a fenyves megmentéséért és addig nem is tudnak sikereket elérni, amíg nagyobb
beruházást nem tudnak ott véghez vinni, őrzéssel együtt. Nagyobb lélegzetű fejlesztésre volna
szükség. Ha találnak megfelelő pályázatot, biztos abban, hogy a testület támogatni fogja. Az
ondi csapadékvíz elvezető árok az eső nagy részét meg tudta fogni. Ez csak szelete ennek
programnak, de tovább dolgoznak rajta. Évek óta félkész a kollégium és diákszálló. Kész
tervek vannak arra, hogy hogyan fogják ezt továbbépíteni. A Rákóczi út 63. szám alatti
Gondozóház továbbépítése is a tervek között szerepel. A városi rendelőintézetet is szeretnék
továbbfejleszteni. Ahogy a kórházaknál, a járóbeteg-ellátásnál is lesznek kiemelt
intézmények. Azt szeretnék, ha az itteni rendelőintézet kiemelt intézet lenne. Biztosítani
szeretnék többek között az egy napos sebészetet, valamint a sürgősségi betegellátást is.
További építési területek kialakítására kell sort keríteni, hogy növekedjen az építkezések
száma. Nagy szégyenfolt a városban a volt hulladék lerakóhely állapota. Ugyan bezárták ezt,
de ezt még többen használják. Ennek rekultivációjára az elkövetkező időszakban sort kell
keríteni. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a megyében elsőként Szerencsen épült meg a
hulladékudvar. Volt egy időszak a nyár elején, amikor kritikus állapotok voltak. A szelektív
hulladékgyűjtő edények mellett szét volt dobálva a szemét, odahordták a kommunális
szemetet. Talán többen is találkoztak hulladéksziget őrzőkkel, akik megpróbálták
elmagyarázni a rendeltetésszerű használatot. Az Ipari Park továbbfejlesztéséről nem
mondanak le, beadtak egy pályázatot, 600 milliós fejlesztést szeretnének megvalósítani. Ezt
akkor tudják, ha az önerőt a vállalkozások támogatásával össze tudják szedni. Őszintén
reméli, hogy sikerül az elkövetkezendő időszakban, nem feltétlenül a jövő évre gondol,
Szerencsen a 37-es utat átépíteni. A Szerencs táblától a szalmatüzelésű erőműig. Négy
nyomsávon történne a közlekedés. Az útépítésről érdemes volna egy fórumot tartani, hogy
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hogyan tervezik az átépítést. Jó minősítése van a befogadók részéről a pályázatnak. Büszkék
lehetnek a város intézményeire, általában jó állapotban, némelyik kiváló állapotban van. A
leginkább segítségre szoruló intézmények az óvodák. Több mint 30 éve épültek, ezért
elhasználódtak. Szeretnék mindkét óvoda épületét felépíteni, aminek bemutatja a
látványtervét. Az ott dolgozó óvoda pedagógusokkal egyeztettek, folyamatban van a városi
óvoda épületének az áttervezése is. Nagyon komoly összeg lenne, a kettő együtt félmilliárd
összegű fejlesztést jelentene a városnak. Ugyancsak meghatározó lehet a város életében a
városközpont rehabilitációja. Elkezdték ezt a munkát, hiszen azzal, hogy a római katolikus
templom felújítása, a fürdő, a várkert átépítése megtörtént. Ez már része annak, hogy a
városközpont megújuljon. Szeretnék folytatni ezt a folyamatot. Például a Rákóczi-vár
felújításával. Erre van egy Norvég alap. Jövő évben indul a városrehabilitációs pályázati
lehetőség, amelyre készülnek. Érdemes a terveket egy lakossági fórumon megismerni.
Bemutatja a látványterveket. (Kossuth tér, Népház, református parókia és a tér) Ez egy nagy
álom mindannyiuk számára, és sokat kell dolgozni azért, hogy ez megvalósuljon. A bemutató
végén kéri a megjelenteket, hogy mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket, mondják
el építő kritikájukat.
Kalmár Istvánné a Gyárikert lakói képviseletében köszönetet mond a segítő támogatásért.
Rossz állapotok uralkodtak a parkban, s a sok panaszkodás után megvalósult a fejlesztés.
2006-tól rácsatlakozhattak a gázra, kaptak szilárd utat, új vízelvezetési rendszert építettek ki.
Köszönik, hogy polgármester asszony lehetővé tette a vízelvezető rendszer előfinanszírozását.
Még egyszer köszönetet mond, ugyanígy Csanádi úrnak is.
Dr. Bobkó Géza sajnálattal tájékoztatja a jelenlévőket, hogy csökken a születések száma.
Ebben az évben 75 gyermekszületés lesz csupán, ezért örülne, ha megfordulna ez a tendencia.
Elmondja továbbá, hogy december 1-től minden nap lesz reumatológiai szakrendelés.
Köszönetet mond a városnak a biztosított szolgálati lakásért. Örömmel tájékoztat mindenkit,
hogy az októberi ingyenes szűrővizsgálat nagy siker volt, több mint 450 ember vett ezen részt.
Molnár Mihályné a cukorgyári oldal elhanyagolt állapotára hívja fel a figyelmet, illetve a
volt kultúrház szörnyű állapotára. Tudni szeretné, hogy kié az épület és mi a szándéka vele,
meddig engedi, hogy az épület állaga tovább romoljon.
Spisák Sándorné a Gyárkerti Óvoda kollektívája nevében mond köszönetet a felújításért.
Nagy István dicséri a bemutatott szép látványképeket, azonban arra is kíváncsi, hogy mi
történt a korábbi vállalkozókkal, akik szintén belevágtak a fürdőépület felújításába, illetve
üzemeltetésébe. Hová lett az arra szánt pénz? Nehezményezi, hogy tiltakoznak a
szalmatüzelésű erőmű ellen. Régen sem tiltakoztak a széntüzelésű kályhák, a szmog ellen.
Nem tudja, mi köze van Tokaj-hegyaljának ehhez? Azt mondja, épüljön meg az erőmű és
biztosítson munkahelyeket. Javasolja ezzel kapcsolatban, hogy a szállítmányozás ne a
közúton, hanem vasúton történjen.
Jakab János örömét fejezi ki az Ipari Park fejlesztésével kapcsolatban, mert eddig még
megközelíteni is alig lehetett. Örvendetes lesz az út négysávosítása, de javasolja, hogy az út
mellé kerüljön gyalogos út is. Szeretné, ha a Szerencs tábla után minden egyes elágazáshoz
betennék a 60-as sebességkorlátozó táblát. Örömét fejezi ki az erőmű megépüléséért, csupán
azt sajnálja, hogy a két évvel ezelőtt megépült út nincs rendesen letakarítva a felhordott sártól.
A megépült Világörökségi Kapuzatról számos ismerőse pozitívan nyilatkozott,
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meghökkentőnek és látványosnak tartják. Arra kíváncsi, hogy az erőművel együtt megépül-e a
tervezett bekötőút, illetve körforgalom.
Kálmán Zsolt mádi lakos szerint az ottaniak nem szeretnék megmondani, hogy mi történik
itt, és nem is szeretnének a politikába beavatkozni. Egy kis szállodát üzemeltet Mádon, s a
polgármester asszony is részt vett a megnyitón. Ő csupán idegenforgalmi szempontból
aggódik az erőműépítés miatt. A Világörökségi Kapuzatról az a véleménye, hogy borzasztó és
100 millióból szebbet is lehetett volna építeni. Erőmű kapcsán tudja, hogy minden törvényes,
és mivel Magyarországon élünk mindent lehet törvényesen csinálni, ha úgy akarják. Tudja,
hogy a beruházó képviselője Hujber úr is sokszor, sok mindent nyilatkozott. Először – csak a
tisztánlátás végett elmondja, hogy mik a kétségei – az UNESCO, meg a FAO, világörökség
mindenhez hozzájárult és kiderült, hogy nem is tudnak róla, készült környezetvédelmi
hatástanulmány, de nincs is, mert az Miskolcra vonatkozik. Ő ezt az „Este”-ben látta. Ha
valóban készült hatástanulmány Szerencsre, akkor azt a szerencsi hatástanulmányt kellene
nyilvánosságra hozni. Nem azért, mert nekik mádiaknak van köze a szerencsi belügyekhez,
értik, hogy munkalehetőség és bevétel kell a városnak.
Takács Zoltán érdekesnek találta az előző hozzászólást, csak sok minden hibádzik ebben.
Mádról és Szerencsről nézve is más az erőmű beruházás, de mindenképpen történelmi
jelentőségű, mint annak idején a csokoládégyár építés. Szerinte a szerencsiek örülnek ennek.
Ő és kollégái mindent megtesznek azért, hogy ez a projekt sikeres legyen. Az Ipari Parkban
két háromszáz ember fog dolgozni, azonban jónak tartaná, ha az út négysávosítása során
gondolnának arra, hogy kerékpárút is épüljön. Jó volt hallgatni polgármester asszony
beszámolóját, mert sikertörténet Magyarországon a kisvárosok között.
Leskó Józsefné a fecskésről elmondja, hogy megtiszteltetés éri őket mostanában, mert
rendezettebb a környezetük. Megköszöni Bíró István képviselő úrnak, hogy megcsináltatta a
járdát.
Macsó Andrásné örül a piac átrendezésének, de elkeserítőnek tartja a nyilvános WC nyitva
tartását és a piac utáni szemetet. A csapadékvíz elvezetés nagy gondot jelent a piac mellett,
mert az út magasabban van, mint a lakások portája. Szeretné, ha megoldódna ez a kellemetlen
állapot. A lakásuk mellett edzőterem épült, emiatt nagy a forgalom, szeretné, ha kihelyeznék
oda a megállni tilos táblát. Ugyan van két tábla kihelyezve, de szerinte nem jó helyen.
Szarka Imre: Talán emlékeznek a Perion üzemmel kapcsolatos problémára, ezen a
szerencsiek túljutottak. Most a szalmatüzelésű erőművel kapcsolatban csinálják maguknak a
problémát. Akkor is Tokaj-hegyalja emberei csinálták, az igazi borászok állították le, hogy ne
épüljön meg az üzem. Megépült az ország másik részén, és munkahelyet teremtett. Most is
kongatják a vészharangot. Azt gondolja, hogy bízzák a szakemberekre, és az elkészült
hatástanulmányra ők értenek hozzá. Elmondja még a mádi hozzászólónak, hogy ha rossz az
időjárás, akkor sincs szőlő, mert lepereg magától. Ha viszont jó az időjárás, akkor mindenki
büszke, hogy jól dolgoztak. Ne mondjanak le a szalmatüzelésű erőműről. Az előadáshoz
kapcsolódóan elmondja, hogy szerinte jól dolgozik a képviselő-testület. Aki most és tavaly is
jelen volt a közmeghallgatáson, az láthatja, hogy tavaly óta mennyi a változás. Remek és
csodálatos dolog, hogy megszervezték az egészségügyi szűrési akciót, és Szerencset sem
felejtették ki belőle. Egyetlen kritikai elemet mond el: szeretné, ha minden egyes szűrést
vérvizsgálattal kezdenének.
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Cseppely János sport témával kapcsolatosan szól hozzá. A város ebben az évben 6,5 millió
forintot hagyott jóvá a Sportegyesület működéséhez, amiből még 1,2 millió forint átutalása
hátra van. Megköszöni a vállalkozók támogatását, akik önzetlenül segítik a szerencsi
sportéletet. Kiemeli Heves János urat, aki 300 ezer forintot ajánlott fel a Tatay Sporttelepen
egy infraszauna építésére. Koncz Ferencnek, a megyei közgyűlés alelnökének megköszöni
támogatását, hogy sikeresek a pályázataik. Megköszöni azoknak az embereknek is a
munkáját, akik önzetlenül, tiszteletdíj nélkül végzik munkájukat a sport érdekében. Úgy tűnik,
hogy jövőre megépül még két műfüves pálya a Tatay Sporttelepen és a Rákóczi Iskolánál.
Figyelmébe ajánlja a képviselő-testületnek a régi sportcsarnokot. Már nagyon ráférne a
renoválás, felújítás, mert szükség van rá. Voltak már erre törekvések. Ha a mádi úr
elgondolkodna, akkor rájöhetne, hogy települése a Világörökségi Kapuzatból és Fürdőből
csak profitálhatna, mert Mádon semmi nincs.
Takács György szomorú a mádi hozzászólás miatt. Szakmai érveket - a tudomása szerint – az
idelátogató Környezetvédelmi miniszter, a Köztársasági Elnök, se Katona Kálmán nem tudtak
felhozni az erőmű ellen. Ha nem tudnak felhozni ellene, akkor politikailag fejezzék be az
áskálódást. Ha szakmailag elfogadhatatlan, akkor igazuk van. Ha szakmailag nincs, akkor
engedjék, hogy felépüljön, nehogy úgy járjanak mint a szerencsi vasútállomás fűtőházával,
hogy be kelljen zárni.
Majoros Andrea a Bajcsy-Zsilinszky utcában lakik, és nem tudja, hogy ki is ott a képviselő.
Senki meg nem kérdezi az utcában, hogy mi a gond, csak Sipos Attila. Bokáig járnak a
vízben, ahogyan mennek a Rákóczi iskolába, zebra volt ígérve. Az ígéret, ígéret maradt. A
munkaügyi központnál is szükség volna egy zebrára. Többen is javasolták, hogy az iskolánál
lévő zöldterület helyett építsenek parkolót. Minél hamarabb szeretnének találkozni a
képviselőjükkel, hogy megbeszélhessék vele a problémájukat.
Lutter Lajosné megköszöni a nyári rendezvényeket.
Egy szerencsi hölgy szerint legyen munkahely, mert ha az van, akkor születnek majd
gyerekek is. Úgy gondolja, hogy ma már divat tiltakozni minden ellen.
Dr. Joó Pál másfél éve szerencsi feleségével együtt. A debreceni egyetem professzora volt.
Köszönik szépen, nagyon jól érzik magukat Szerencsen. Ez a város nagyszerű város, és azért
is nagyszerű, mert olyan eredményekkel büszkélkedhet, mint amit bemutatóban is láthattak.
Rengeteg előnye van a szerencsi lakásnak, de akik itt élnek, azok nem is veszik észre.
Nagyszerű a városi uszoda, remek létesítmények jöttek létre, rendkívül agilis a városvezetés, a
képviselő-testület. Annyi minden történt itt, mint más ilyen kisvárosban ennyi idő alatt nem.
Nagyon jó itt élni, gratulál, és további sikereket kíván.
Takács Györgyné: Két gyermeke van, akik közül az egyik Budapesten dolgozik. Ha volna
munkalehetőség, biztosan visszaköltöznének.
Leskó József: Hét éve volt itt utoljára közmeghallgatáson. Akkor azért jött el, mert Magda
Gábor ott jelentette be, hogy szeretnék 1 millió forintért eladni a Vörösmarty-dél területet egy
amerikai vállalkozónak. Amely jelenleg be fog épülni. Jelenleg egy hektár 80 millió forintot
ér. Polgármester asszony azt mondta, hogy kereskedelmi, ipari befektetésre fogják
felhasználni, mert a városnak pénzre van szüksége. Tudomása szerint a városvezetésben két
olyan ember van, akik úgy gondolják, hogy olyan helyzetbe fog kerülni a város, hogy
Szerencs ékkövét fel fogják áldozni az egészségügyi intézményt. Felhívja a figyelmet, ha ez
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meg fog történni - árajánlat már be is érkezett – ha áron alul fogják eladni, és sztrájkkal nem
tudják megakadályozni december 17-én, akkor más módon kell megakadályozni, hogy 4 évig
ne tegye rá senki a kezét. Munkahely nincs, a lakóingatlanok értéktelenek emiatt. Nagyon jó
lenne, ha munkahelyek létesülnének. Ciklusonként 800 munkahelynek kellett volna
megvalósulni. A fiatalok elmennek, a főutca fel lesz újítva, munkahely pedig nem létesül. Be
kell osztani a polgármestertől a képviselőkig, hogy ki hány munkahelyet fog létesíteni.
Rónavölgyi Endréné megköszöni a lakossági hozzászólásokat. Felkéri Csanádi Béla
osztályvezető urat, hogy az őt érintő témákban adjon tájékoztatást.
Csanádi Béla tisztelettel köszönt mindenkit a ma esti, jó hangulatú közmeghallgatáson.
Igyekszik rövid lenni, bár ez tőle nem mindig sikerül. Felhívja a figyelmet arra, hogy nem
biztos, hogy mindenkinek tetsző választ fog adni, de korrektet mindenképpen. Ha valaki úgy
érzi, hogy további kérdései volnának, szívesen lát bárkit a hivatalban egy további
eszmecserére.
Gyárikör Kultúrház – Valóban elhanyagolt, de magántulajdonban van. Néha nehéz is követni,
mert változnak a tulajdonosok. Minden évben felszólítják a tulajdonost a rendbetételre, ami
meg is történik, de nem tart sokáig. Az volna jó, ha a tulajdonos funkciót találna az épületnek,
és újra élettel töltené meg.
Fürdő – Az előző vállalkozó hová került, mi lett vele? Az önkormányzat bérbeadta korábban
az épületet kétszer is. Azt remélték, hogy magánvállalkozó, magántőkéből tudja majd
üzemeltetni. Az önkormányzatnak a 90-es években nem volt rá pénze, és nem voltak
pályázatok sem. Magánvállalkozó költött rá pénzt, az önkormányzatnak nem volt benne
pénze. Volt olyan vállalkozó, aki elszámolt, de volt, aki ellen rendőrségi vizsgálat is
folyamatban volt. Az önkormányzat helyesen döntött, amikor elhatározta, hogy saját kézbe
veszi az épület sorsát, és felújítja. A fürdő most már működik és hamarosan a nyilvánosságot
is várja.
Erőmű – Elhangzott többször, több helyről, hogy minden rendben van az erőművel. A Megyei
Főügyészség is vizsgálta az erőmű engedélyezése kapcsán kialakult helyzetet. Megvizsgálták,
hogy Szerencs város, amikor el kellett járni ez ügyben, helyesen járt-e el. Például, az
önkormányzat, amikor a rendezési tervet módosította az erőmű építésének érdekében.
Helyesen járt-e el az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelet, aki a
környezethasználati engedélyét adta ki, helyesen járt-e el a Magyar Kereskedelmi Hivatal. Az
ügyészség azt állapította meg, hogy a kiadott engedélyek reálisak, és nem történt olyan hiba
az engedélyezések kapcsán, amiért ezeket az engedélyeket hatályon kívül kellene helyezni,
hogy megkérdőjeleznék azt, hogy szabályosan, jogszerűen lett-e kiadva az építési engedély.
Volt apró hiba, melyet az engedélyező hatóságok korrigáltak. Elmondja, hogy Szerencs Város
Önkormányzata nem követett el hibát az erőmű építése során, mindenben a legnagyobb
körültekintéssel és jogszerűen járt el. Elmondja, hogy fog még az erőmű mást is nyújtani,
mint 133 munkahelyet, mert való igaz, hogy alapvetően hőerőmű, amely elektromos energiát
termel. Jelentős mennyiségű hő fog keletkezni az erőműben, melyre megkezdődött már a
hőhasznosításra a projektek kidolgozása. Sokan a szemükre vetik, hogy miért nem
foglalkoztak már korábban ezzel. De igen, foglalkoztak ezzel, azonban alapvetően nem az
önkormányzat fogja megoldani ezt a problémát, hanem olyan magánvállalkozók kezébe fog
kerülni a hőhasznosítás, akiknek pénze van, fantáziát látnak benne, és remélhetőleg ezzel is
majd munkahelyeket fognak teremteni. Az önkormányzat részéről annyit látnak, hogy
érdemes volna az erőmű hőjét behozni a városba és a nagy önkormányzati intézményeket
ezzel fűteni, s nem az egyre drágább gázzal. Az UNESCO-tól nem engedélyt kellett kérni az
erőmű építésére, hanem Tokaj-hegyalja világörökség közelsége miatt – Szerencs nem
magterület, hanem a világörökség ütközőzónája, más szabályok vonatkoznak rá, mint ahol a
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szőlőterületek vannak – az a szabály itt, hogy az ilyen nagyberuházást a világörökség
közelsége miatt be kell jelenteni az UNESCO-nak. Szabályosan járt el a Világörökségi
Nemzeti Bizottság. Azt mondták rendben, ahogy a menete van, ki fogja vizsgálni az
engedélyezési körülményeit. Szakértői vélemények szerint nem várható az UNESCO részéről
semmilyen beavatkozás. Franciaországban Bordeaux környékén atomerőmű üzemel, és azt
sem kifogásolja az UNESCO. Környezetvédelmi hatástanulmány készült Miskolcra is, hisz
ott is gondolkodtak ilyen erőmű telepítésben, de nem engedélyezte a hatóság, mert olyan nagy
a terheltség, hogy már nem bírta volna el a környezet a több terhelést. Szerencsre is készült
két hatástanulmány. Az előzetes hatástanulmány alapján készült el a végleges
hatástanulmány, és az alapján adta ki a Környezetvédelmi Felügyelet a környezethasználati
engedélyét az erőműnek. Ez a hatástanulmány konkrétan erre a területre szól, nyilvános és
megtekinthető, akár a szerencsi önkormányzatnál is. Bár nem ők a hivatottak erre, hanem az
engedélyező hatóság, az Észak-magyarországi Környezetvédelmi Felügyelet az, aki köteles az
érdeklődőknek ezt a hatástanulmányt bemutatni. De ha valaki a beruházót keresi meg, ők is a
rendelkezésére bocsátják, sőt elmagyarázzák azt is, hogy mi fog ebben az erőműben történni.
Az erőműnek a porkibocsátása 8 dkg/óra. Ennyi a szárazanyag kibocsátása. Ha valaki otthon
begyújt a kandallóba, és fával tüzel, óránként 15 dkg porkibocsátást jelent. Az erőműnek
kevesebb lesz a porkibocsátása, mint egy családi háznak. Ilyen korszerű technikával működik.
Dán és japán vegyes technikát fognak alkalmazni.
37-es főközlekedési út – Átépítéséről érdemes akár külön fórumot is tartani, amit biztosan meg
fog tenni az önkormányzat, hisz nagyon jelentős beruházás lesz. Meg fogják oldani azt, hogy
az Ipar telep kapjon kerékpár utat, mely a Rákóczi úttól fog indulni. Az Ipar telepen tervezik a
MÁV együttműködésével a Szerencs patakon egy hidat építeni. Aki vonattal érkezik a
munkahelyére, ne kelljen begyalogolnia a Rákóczi útra. Az organizációs eljáráson azt
vizsgálják, hogy hogyan épülhet meg az erőmű, és milyen utak megépítése válik szükségessé.
Ők azt írták, hogy ha a tavaly épült út tönkremenne, akkor a teljes aszfaltozását kérik. Az
erőmű építői ezt vállalták.
Világörökségi Kapuzat – Pro és kontra vált ki érzéseket. Tavaly azt mondták, hogy
szeretnének olyan építészeti jelet állítani, amelyre emlékeznek az erre járó emberek. Valóban
olyan lett, amelyre emlékezni fognak. Úgy tűnik, hogy egyfajta emblematikus építményévé
válik hegyaljának. Van, akinek tetszik, van, akinek nem, de biztosan emlékezni fognak rá.
Piac és környéke – WC nyitva tartását meg fogják nézni, hogyan lehetne átszervezni. A piac
átépítés megindult, de a városi piac átépítésére pályázatok nincsenek. Ezt a város saját
költségvetéséből csinálja. A Strabag is besegített, nem kevés munkával. Örömhíre, tovább
tudják folytatni a piac építését, amennyiben a városrehabilitációs programuk nyerni tud. A
városrehabilitáció nem csak a Kossuth tér átépítéséről szól, hanem az Erzsébet tér
környékéről, a Piac környezetéről, a Bajcsy-Zsilinszky út átépítéséről, és ezzel együtt
természetesen a csapadékvíz elvezetését megoldása alaptézis, e nélkül nem létezhet ma
Szerencsen útépítés, és meg kell oldani a parkolási gondokat is. Szombati nagytakarítás
problémáját a Városüzemeltető Kht. igazgatója nyugtázta.
Rákóczi Iskola környéki probléma – Ezzel valóban tartoznak. A Kassa utcán azt a
csomópontot megemelnék, hogy ezzel is lassítsák a forgalmat, ezzel egy időben a
gyalogosforgalmat is másképp oldanák meg. Pénzhiányos időket él az önkormányzat. A
képviselő-testület amilyen költségvetést elfogad, abból tudnak gazdálkodni. Úgy gondolja,
hogy a gyerekeink védelme van annyira fontos, hogy ezt a problémát ne hanyagolják el. Ezt
gondolja, a parkoló építéséről is. A buszmegálló lefedését nyugtázták, lehet, hogy már a télen
megoldódhat.
Vörösmarty-dél – A képviselő-testület egyet értett már azzal, hogy a terület csak kereskedelmi
hasznosítású legyen. Így döntött a testület és ezt tartalmazza a rendezési tervük is. Nem épül
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Rónavölgyi Endréné: Nagyon fontos, hogy ez a város együtt tudjon gondolkodni. Köszöni a
kritikai észrevételeket, hozzászólásokat, amely segítheti a képviselő-testület munkáját.
Köszöni a megerősítést, hogy talán jó úton indultak el, és jó úton járnak. Lehet, hogy
letévednek a jó útról, de a város lakói visszatérítik erre. Nem szándékos ez a tévelygés, de aki
dolgozik, az hibát is követ el. Nem gondolja, hogy mindent meg tudnak valósítani, nem
gondolja, hogy mindent meg tudtak tenni, amit szívük szerint szerettek volna, de a szándék,
hogy igyekeztek megfelelni a szerencsi emberek elvárásának nem kétséges. A szándék, hogy
szeretnének munkahelyeket teremteni nem kétséges. Hiszen ez az önkormányzat és az azt
megelőző is elindult egy olyan fejlődési irányba, amely a fejlesztésének alapja a
munkahelyteremtés. Nincsenek azonnali, sikeres látványok. Emlékezzenek vissza, hogy 5
évvel ezelőtt nyerték el az Ipari Park címet. Ez után volt lehetőség pályázni az Ipari Park
fejlesztésére. Emlékezzenek a városnak a működésre is kevés a pénze, nemhogy fejleszteni
tudta volna a parkot, csak pályázat útján volt lehetséges. Sajnálja, hogy csak az elmúlt öt
esztendőben indult el az Ipari Park fejlesztése. Ez bizony nagy hátrányt jelent. Lehet, hogy
800 munkahelyet kellett volna teremteni az elmúlt időszakban, de úgy gondolja, hogy az
elmúlt 5 évnek nincs restanciája ebben, már ami a szándékot és cselekedeteket illeti. Nem
szabad lemondani a park további fejlesztéséről sem. Oda kell vinni az infrastruktúrát. Kell
további út, szennyvízhálózat, energia ellátás azért, hogy aki ide akar jönni és vállalkozni, azt
mondhassák, itt van egy kulturált ipari terület, és a város támogatja a vállalkozókat azáltal,
hogy ilyen területet biztosít és segíti a vállalkozókat az elképzeléseik megvalósításában. Nem
elvtelenül, nem összefonódva, nem összekacsintva, hanem a szerencsi emberekért, azért, hogy
itt munkahely legyen. Amikor fejlesztenek és építkeznek a városban, akkor azt is fontosnak
tartja, hogy a szerencsi vállalkozások ezekből részesüljenek. Bizonyítottak a szerencsi
vállalkozók. Azok az építmények, amik itt megvalósultak, a szerencsi vállalkozók keze
nyomát dicsérik. Azt szeretnék, ha az erőmű építése során szerencsi vállalkozók, vagy
környékbeli vállalkozók jussanak munkához. Azt szeretnék, hogy a szerencsi emberek
jussanak megélhetéshez, és itt tudják elkölteni a fizetést. Nagyon fontosnak tartja, hogy ez a
település meg tudta őrizni a régi nagy vállalkozásaikat, a régi nagy vállalatait. Az elmúlt 5
évben kellett megküzdeni, hogy a Nestlé megerősödjön a városban, és bizonyára többen
hallották, hogy nagy veszélyben volt a szerencsi cukorgyár léte. Ma úgy tűnik, hogy két
cukorgyár marad meg az országban. A szerencsi és a kaposvári. Sok minden befolyásolta azt,
hogy ez a cukorgyár talpon maradhat. Nem személyekhez kötött, nem egy-egy ember
dicsőrsége és vívmánya, hogy ez a cukorgyár megmaradt, hanem mindenkinek, aki ezért
tehetett, megtette a magáét. Örül annak, hogy stabilnak látszik a cukorgyár helyzete, és
belátható időn belül nem fog megszűnni. A térséggel való együttműködésnek jó példája lehet
az úthálózat fejlődése. Zemplénnek, a hegyaljának a fejlődési lehetőségéhez szüksége van az
úthálózatra. Szükség van a 37-es út négysávosítására, és ne álljon meg Mezőzombornál,
hanem jusson el Sátoraljaújhelyig. Szükség van a Tokajt elkerülő út megépülésére, és ebben
nekik, hegyaljai településeknek együtt kell dolgozni. Rájuk, hegyaljai emberekre jellemző,
hogy tudnak együtt gondolkodni és tudnak közös célokért együtt dolgozni. Azért szoktak
egymáshoz szomszédba járni, hogy örüljenek egymás sikerének, beruházásainak. Mindig
megtalálták a hegyaljai emberek az együttműködés kereteit. Nem volt jellemző egymás
településére menni tüntetni. Nem volt jellemző az emberek között ellentétet szítani. Nem ez a
fejlődés, a jövő útja, hanem az, hogy mindenki a maga területén szóljon a térség fejlesztéséért,
hogy mindegy, hogy az az út hol fog megépülni, annak örülni kell, mert az itt élő emberek
céljait és javát fogja szolgálni. Ők, hegyaljai emberek ilyenek, és azt várják másoktól is, hogy
tartsák tiszteletben a hegyaljai emberek ilyen szokását. Szívesen látják az ideérkezőket, de
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elvárják, hogy kellőképpen tiszteljék az itt élőket is. Képviselő-társai nevében köszönettel
tartozik, hogy kitartottak és végighallgatták őket. Bocsássanak meg, hogy ilyenkor egy picit
elfeledkeznek az időről, de sok mondanivalójuk van, és sok megbeszélni valójuk is lenne,
amire az elkövetkezendő időszakban egy folyamatos párbeszéd keretében sort kell keríteni.
Akkor érdemes egy-egy célért dolgozni, ha a szerencsiek többsége azt mondja, hogy ez jó cél,
hogy minden épület, útépítés az ő gyerekük. Akkor is, ha az a gyerek rendetlen és sok hibája
van, de akkor is az övék. Akármi is valósul meg a városban, a szándék a lényeg. Ha hibák
csúsznak be, törekedni kell arra, hogy minél kevesebb legyen. Arra kéri a városlakókat, hogy
támogassák a céljaikat. Köszöni a megjelentek érdeklődését, jó éjszakát kíván.
k.m.f.
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