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A Sikertelepülések kiad-
ványunkat tartja kezében, 
amelyben arra vállalkoztunk, 
hogy bemutassuk Önöknek 
milyen fejlesztések, beru-
házások, munkahelyterem-
tések zajlottak az elmúlt 
hónapokban városainkban, 
községeinkben.

Aki egy adott közösség ré-
sze, mindig büszke arra, ahol 
él. Jó érzéssel tölti el: szépül, 
épül a települése. És valljuk 
be: kíváncsi is arra, mások 
hogyan haladnak. 

A siker mindenki számára 
mást és mást jelent. De ab-
ban egyetértünk: nap, mint 
nap dolgozni és munkálkod-
ni kell érte. Egy település fej-
lődésének záloga az együtt-
működés. Hiszen, amíg a 
széthúzás gyengít, addig az 
összefogás megerősít. De 
fontos az is, legyenek akik 
élére állnak a folyamatoknak. 
Megyénk szerencsés helyzet-
ben van, hiszen számtalan el-
hivatott, céltudatos telepü-
lésvezetővel találkozhatunk.

Ajánlom jó szívvel lapunkat 
olvasgatásra, lapozgatásra. 
Legyünk büszkék közösen a 
megye eredményeire! 

Maros Éva 
főszerkesztő
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1.290 Ft/m2-től
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Acélszerkezetes

Áraink a szállítást, összeszerelést is tartalmazzák!
Megrendelés: 06-30/747-7376, 06-30/748-5923 www.bomstal.hu

Bomstal garázsok

*17 színből választhat. Az akció érvényes 2018. május 31-ig. 
Az akció részleteiről érdeklődjön telefonon, vagy látogasson el honlapunkra.

CSAK

140.000 Ft
3x5 méteres 
garázs 

4x6 méteres 
garázs t

horganyzott
vázszerkezettel!

259.400 Ft

csak
215.000 Ft

Tárolók, kennelek, csarnokok...
3x5 méteres színes garázs 
billenő kapuval* t

Kutyakennel 3x2 mt

99.000 Ft
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e-mail: info@ttoc.hu          Telefon: +36 36 553 033
Tisza-tavi csodák, élmények

A Tisza-tavi Ökocentrum legfőbb látványossága az édesvizű akváriumrendszer, 
a benne bemutatott víz alatti csodákkal természet közeli élményt nyújt.

A parkban szabadidőpark, állatbemutatók, játszótér, tájház, 
halászskanzen, hagyományőrző barom�udvar, látványetetések.
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Borsod- Abaúj- Zemplén megyé- ■
ben 2018 a megvalósítás éve lesz. 
Számos pályázatnak az idén indul el 
a kivitelezése, amely kihat a térség 
gazdasági élénkülésére. Megyénk 
három meghatározó személyiségé-
nek a véleményét olvashatják a té-
mában.
Török Dezső, a B.-A.-Z. Megyei 
Közgyűlés elnöke 

Ma már nemcsak beszélünk róla, hanem tehetünk 
is Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági és tár-
sadalmi felemelkedésért – mondja Török Dezső, a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke, 
aki a 2018-at a megvalósítás évének nevezi. 
A Terület – és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram ( TOP ) keretén belül ugyanis 2014-2020 közöt-
ti időszakra 93 milliárd forint áll megyénk rendel-
kezésére. A szakminisztérium összesítése szerint 
tavaly 56 milliárd forint értékben született döntés. 
A megye 358 településéből 134 nyert legalább egy 
pályázatot, ami remélhetőleg a tovább bővül majd. 
Január végén az Irányító Hatóság értesítése alap-
ján a második körös pályázatok során 20,7 milliárd 
forint talált gazdára. Török Dezső szerint ez egy 
nem mindennapi tőkeinjekció, ami felpezsdíti a 
gazdaságot, az önkormányzatok és az egyházak 
pályázhattak, de óriási hatással van ez a helyi vál-
lalkozásokra. Az idén még további pályázati dön-
tések születnek. A döntések nyomán a támogatási 
szerződések megköttettek, az engedélyes tervek 
most készülnek vagy már elkészültek és jelenleg 
a közbeszerzések elindítása van folyamatban. A 
közgyűlés elnöke úgy véli: nemcsak alapkőleté-
telek lesznek az idén, hanem szalagátvágások is, 
mivel a kisebb volumenű beruházások el is készül-
hetnek az idén. 
Az önkormányzatoknak a pályázatuk megalkotása 
során figyelembe kellett venni a helyi adottságokat. 
Sárospatak például történelmi adottságainak kö-
szönhetően kulturális, borászati és idegenforgalmi 
központ. A TOP keretében nyertek kerékpárosbarát, 
fenntartható közlekedésfejlesztésre. A Megyer – 
hegyi tengerszem turisztika fejlesztésére, termék-
piac, általános piac és közösségi tér létesítésre. 
Foglalkoztatás szempontjából kiemelt jelentősé-
gű iparterület fejlesztésére. Ózdon fontos volt a 
zöldmezős iparterület kialakítása, kerékpárutak és 
egyéb közlekedésfejlesztések, a városi piac felújítá-
sa, valamint az agrár logisztika fejlesztése. Encsen 
például – amely a szomszédos Mérát is érinti - a 
fenntartható közlekedésfejlesztés hiányzott, és a 
Zöld város projektjük is szabad utat kapott. 

Török Dezső úgy látja, nagyon sok múlott a helyi 
önkormányzatok ötletein, javaslatain, hiszen a TOP 
egy alulról építkező folyamat volt. Fontos volt az 
is, hogy a városok egyfajta katalizátorai legyenek 
a tartós növekedésnek. Arról pedig a megyei gaz-
daságfejlesztési és foglalkoztatási paktum gon-
doskodik, hogy piacképes képzettséggel rendel-
kezzenek a megyében élők. Mert csak így kerülhet 
ténylegesen növekvő pályára Borsod- Abaúj- Zemp-
lén megye ami csökkenti, esetleg megállíthatja a 
megyéből az elvándorlást. 

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke

„Jó évet zárt a magyar gazdaság és a megye gazda-
sága is. Borsod-Abaúj-Zemplén növekedési pályán 
van, amit jól mutat az a tény, hogy például az egy fő-
re jutó ipari termelés volumenében már a 7. helyre 
rangsorolnak minket” – kezdte az értékelést Bihall 
Tamás, a BOKIK elnöke. Hozzátette: 2017 második 
felében megjelentek az európai uniós források is, 
amelyek ezt a folyamatot tovább erősítették és 
erősítik. „Kamaránk büszke a gazdasági eredmé-
nyekre és a vállalatok által elért teljesítményekre, 
és azt gondolom, hogy mindezekben köztestüle-
tünk tevékenysége is szerepet játszik” – mondta az 
elnök. A gazdaság előtt álló egyik legnagyobb kihí-
vásnak a munkaerő és szakember hiányt nevezte. 
Elsősorban mérnökökből és szakmunkásokból van 
hiány, de már gondot okoz a betanított munkások 
megtalálása is. Ami a probléma orvoslását illeti, a 
kamarai vezető úgy látja, hogy a belső erőforrás-
ok felhasználásával lehet kezelni ezt a helyzetet. 
Számos program jelenthet jó megoldást, például 
a foglalkoztatási paktumok, vagy különféle, uni-
ós forrásból finanszírozott projektek, amelyek a 
fiatalok, vagy a hátrányos helyzetűek munkába 
állását célozzák. 
A BOKIK-nak egyebek mellett a szakképzés terü-
letén jut meghatározó szerep, és ez ma már igaz a 
középszintű iskolarendszer mellett a felsőoktatásra 
és a felnőttképzésre is. Bihall Tamás elmondta: két 
alapvető fejlesztés történik meg ebben az évben. 
Az egyik, hogy jogszabályban előírtan, a kereske-
delmi és iparkamarák koordinálásával létrejönnek 
az ágazati készségtanácsok, amelyek 20 ágazatban 
alakulnak meg, kizárólag versenypiaci szereplők 
részvételével. A másik terület a pályaorientáció, a 
pályaválasztás ügye. A cél, hogy a társadalom, a 
családok, a pályát választó gyerekek, az alapokta-
tásban résztvevő iskolák megértsék ennek fontos-
ságát, és helyes irányait. „Minden szám azt vetíti 
előre, hogy a megye gazdasága 2018-ban is növe-
kedni fog” – foglalta össze a kilátásokat a kamara 
elnöke. Álláspontja szerint országos szinten a 4 
százalékos GDP-növekedés közelébe kerülhetünk, 

és a megye fontosabb fejlesztési elképzeléseinek 
ismeretében nálunk is elérhető lesz ez a cél, illet-
ve valószínűsíthető az e fölötti átlag is. 

Dr. Torma András, 
a Miskolci Egyetem rektora

Nemcsak egy szimbolikus együttműködési meg-
állapodást kötöttünk év végén a megyeszékhely 
önkormányzatával, hanem egy olyan stratégiai 
szerződést, amely új minőségbe helyezi kapcso-
latunkat - jelentette ki prof. dr. Torma András, a 
Miskolci Egyetem rektora.  
Amikor a régióban hiányzó innovatív iparágak be-
hozatalát tekintjük feladatunknak, azzal egyúttal 
a térség népességmegtartó képességét is erősít-
jük. Olyan munkaerőt képezünk ki, amely képes 
nemcsak összeszerelni valamit, de kifejleszteni  a 
nemzetgazdaság vagy a lakosság által gerjesztett 
igényeknek megfelelő termékeket. 
A második fő irány a Multifunkciós Innovációs 
Centrum létrehozása, kialakítása. Feltételezése-
ink szerint mi adunk majd ennek színteret. Egyik 
pillére már kész: ez a FIEK-projekt keretében meg-
valósuló európai uniós támogatás, ahol a gazda-
sági élet három kiemelt szereplőjével működünk 
együtt. Első lépcsője most van kialakítás alatt, az 
egyetem ún. C-épületében (műhelycsarnok) kerül 
kialakításra a FIEK-központ. A kutatásfejlesztés itt 
valósul meg, természetesen szorosan együttmű-
ködve a város igényeivel. A harmadik fő irány az 
együttműködés a beiskolázásban, illetve a miskol-
ci iskolarendszer kialakításában és ennek hatéko-
nyabbá tételében. 
A számítógépeknek az iparban való megjelenését, 
mint a harmadik ipari forradalmat követően most 
az a feladat, hogy ne szigetszerű fejlesztések va-
lósuljanak meg az ipari szereplőknél, hanem ösz-
sze kell fűzni őket egy hálózatban. Az Ipar 4.0 egy 
hálózattá szerveződött olyan gazdaságot jelent, 
ahol a legmagasabb szintű az integráció. Ebben a 
fejlesztési szakaszban jár most Magyarország és 
Miskolc is, tehát a hálózatosodás, a hálózati szerve-
ződés a negyedik ipari forradalom lényege. Időköz-
ben nem csupán a FIEK-projektet nyertük el, amely 
több milliárdos európai uniós fejlesztés, hanem a 
különböző egyetemekkel hálózatba szerveződötten 
is kutatásokat folytatunk. Ilyen például a győri és 
a szegedi egyetemmel való hálózatos projekt vagy 
az ELTE, a szegedi és a miskolci egyetemek közötti 
hálózatosodás tudományos eredmények elérésére, 
megvalósítására. A hálózatosodás nem csupán az 
iparosodásra vonatkozó elvárás és követelmény, 
hanem a felsőoktatásra is – érvelt prof. dr. Torma 
András.  SZI - MÉ-BGy

2018 a megvalósítás éve a megyénkben
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Magyarország gazdasága dinamikusan növekedett 2017-ben, és 
a várakozások szerint az erőteljes gazdasági növekedés 2018-ban 
folytatódik. Az elmúlt évben a nemzetgazdaság számos szekto-
ra mutatott fel számottevő fejlődést. A növekedés üteme Ma-
gyarországon �gyelemre méltó: a gazdasági fellendülés által 
elősegített vállalati kapacitásbővítési projektekbe, valamint az 
új lakóingatlan és egyéb ingatlanfejlesztési projektekbe törté-
nő beruházások is dinamikusan növekednek.

A megújuló energiaforrások egyre fontosabb szerepet játszanak 
az energiafogyasztás összetételében. Magyarország jelentős 
napenergia-potenciállal rendelkezik, így nem meglepő, hogy a 
magyar napenergia-szektor jelenleg egy 
beruházási fellendülésen megy át. A jö-
vő közlekedése nagyrészt elektromos 
meghajtással működik. Az elektromos 
mobilitás elterjedésének felgyorsítása 
érdekében jól kiépített töltőinfrastruktú-
ra szükséges. Ennek előfeltétele a stabil 
és megerősített villamosenergia-hálózat 
a háttérben. A megújuló energiaterme-
lők és az e-mobilitás töltőinfrastruktúra 
hálózati csatlakozása szintén jelentős 
kihívásokat jelent a hálózatüzemelte-
tők számára.

A 2012 és 2017 közötti időszakban a vil-
lamosenergia-fogyasztás éves átlagos 
növekedési üteme meghaladta a 1,5%-
ot. 2017-ben az új hálózati csatlakozási 
kérelmek száma több mint 40%-kal, az 
új háztartási méretű napelemes rend-
szerek száma több mint 30%-kal nőtt. 
A beérkező igények száma 2017-ben 
meghaladta a napi 400 darabot a 2016. 
évi 240-hez képest. 2017-ben az összes 
új igény elérte a 300 MVA-t.

Az új elvárásoknak való megfelelés csak 
a villamosenergia-hálózat fejlesztése és 
modernizációja révén lehetséges. Az 
ELMŰ-ÉMÁSZ stabil beruházási stratégiája keretében évente 
átlagosan kb. 30 milliárd Ft-ot fordít a hálózat bővítésére és kor-
szerűsítésére, annak érdekében, hogy garantáljuk az ellátás biz-
tonságát a fogyasztóink részére és az átlagos szolgáltatás-kiesés 

gyakoriság és időtartam mutatók javításával is tovább növeljük 
a szolgáltatás minőségét.

A következő 10 évben 17 alállomás építésére van szükség. 
2018-ban három új alállomást tervezünk átadni Szécsényben, 
Újhartyánban és Gyöngyöshalászon (Apollo Tyres). 2020-ig 120 km 
földalatti kábelesítést végzünk el a Mátra, Bükk és Pilis hegyvidéki 
területein. A társadalmi elfogadottság szempontjából nagyon fon-
tos, hogy ezek a beruházások környezetbarát és modern módon 
valósulnak meg. A digitalizálás a hálózatüzemeltetés területén 
is egyike a megatrendeknek: folytatjuk intelligens megoldások 
bevezetését a hálózati automatizálás és az ügyfél-tájékoztatás 

terén a szolgáltatás minőségének növe-
lése érdekében. 2017-ben több mint 1 
millió ügyfél került automatikusan visz-
szakapcsolásra 3 percen belül a hálóza-
ti automatizálási megoldásoknak kö-
szönhetően. A szolgáltatás minőségét 
évről évre 2%-kal szükséges javítani. 
Az ELMŰ-ÉMÁSZ erősen elkötelezett a 
beruházásai végrehajtása mellett, mind-
azonáltal, a magyarországi gazdasági 
fellendülésnek van egy olyan hatása is, 
hogy egyre nehezebbé válik a szüksé-
ges képzett munkaerő megszerzése, és 
ezáltal az ELMŰ-ÉMÁSZ alvállalkozóinak 
árai is egyre magasabbak.

A megerősített hálózati beruházási 
stratégiája révén az ELMŰ-ÉMÁSZ 
megfelelően felkészült lesz a mo-
dern, dekarbonizált, decentralizált 
és digitális energia világra, és ezál-
tal hozzájárul a gazdaság- és ener-
giapolitika sikeréhez a fenntartható, 
alacsony szén-dioxid-kibocsátású és 
energiahatékony gazdaság megte-
remtésében Magyarországon.

A sajtótájékoztató keretében Dr. Marie-
Theres Thiell asszony az ELMŰ-ÉMÁSZ 

Igazgatóságának elnöke, Franz Retzer úr az ELMŰ-ÉMÁSZ Igaz-
gatóságának Hálózati Divízióért felelős tagja és Béres József úr 
az ELMŰ Hálózati Kft. és ÉMÁSZ Hálózati Kft. ügyvezető igazga-
tója tartottak szakmai előadásokat. 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ
megerősíti hálózati beruházási stratégiáját

l A gazdasági növekedés új energia és csatlakozási igényeket eredményez
l A megújulók és e-mobilitás is új hálózati kihívásokat támasztanak
l Az új elvárásoknak való megfeleléshez hálózati fejlesztések szükségesek
l Az ELMŰ-ÉMÁSZ hálózati beruházásai meghaladják az évi 30 milliárd Ft-ot
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Zemplénre és Abaújra a követke- ■
ző két-három évben nyugodtan ki 
lehet tenni, hogy „építési terület”. 
Olyan sok fejlesztés, építkezés, be-
ruházás zajlik le a térségben az előt-
tünk álló időszakban, amire talán 
még nem is volt példa – mondta la-
punknak dr. Hörcsik Richárd, Abaúj 
és Zemplén országgyűlési képvise-
lője értékelve az elmúlt esztendőt, 
de beszélt az elkövetkezendő évek 
fejlesztéseiről, terveiről is.

A pénzek rendelkezésre állnak, ám a megvaló-
sításhoz még komoly türelemre lesz szükség, 
hiszen az építkezések rendetlenséggel, zajjal 
és közlekedési nehézségekkel járnak majd. Sze-
retnék, ha minél több térségi vállalkozás ven-
ne majd részt a beruházások kivitelezésében, 
de minden a közbeszerzési eljárásoktól függ – 
emelte ki. Mint hozzátette, az elmúlt időszak-
ban az önkormányzatok számtalan pályázatot 
írtak, hiszen a kormány elérhetővé tette 2013 
és 2020 közötti költségvetési időszak Európai 
Uniós és hazai forrásainak jelentős részét. A 
fejlesztésekhez szükséges támogatási igények 
beadását követte a várakozás időszaka, de meg-
érte, hiszen az utóbbi közel egy esztendőben 
a települések folyamatosan kapják a kedvező 
híreket pályázataik sikerességéről – fogalma-
zott az országgyűlési képviselő. – Lassan már 
összeszámolni sem lehet, hogy a térségben, 
hogy összesen mennyi az a pénz, amelyet he-
lyi fejlesztésekre lehet költeni, de mindenkép-
pen több tízmilliárdos nagyságrendről van szó. 
Éppen ezért komoly szervezési és egyeztetési 
tevékenység vár a kivitelezőkre – mondta dr. 
Hörcsik Richárd. 
Kiemelte, hogy csak Sárospatakon és Sátor-
aljaújhelyen összesen eléri a harmincmilliárd 
forintot az elnyert pályázatok összege. Ezek 
a fejlesztések alapvetően változtatják meg az 
életkörülményeinket, hiszen évtizedek óta nem 
volt példa ilyen léptékű beruházásokra, egyben 
komoly lehetőséget kapunk a gazdasági fel-
emelkedésre is – közölte a honatya. Mint hoz-
zátette, ennek egyik legfontosabb eleme a tu-
rizmus. Értékelése szerint sokat fejlődött már 
az utóbbi években is a régió idegenforgalma, 
de az elkövetkezendő időszakban további je-
lentős előrelépések történnek majd ezen a té-
ren. Mint mondta, a Végardó Fürdő évente 250 
ezer látogatót fogad, amelynek a küszöbön álló 
másfél milliárd forintos fejlesztése kitolja majd 
a jelenleg három hónapra korlátozódó szezont, 
ezzel is növelve az átlagos évi százmillió forintos 
nyereséget a város számára. Hasonló a helyzet 
a Zemplén Kalandparkkal, amely a sátoralja-
újhelyi önkormányzat folyamatos fejlesztései 
nyomán az északkeleti régió egyik legjelen-
tősebb turisztikai célpontja lett, hiszen egyre 
szélesebb körű szolgáltatást nyújt, ráadásul a 

kezdeti szezonális kínálat mára minden 
évszakban élvezhető élményelemek-
kel gazdagodott. A libegőt és a sípá-
lyákat például bobpályával, kaland-
túra parkkal, falmászó központtal, 
átcsúszó- és kabinos kötélpályával, 
valamint jégcsarnokkal egészítette 
ki a folyamatos építkezés révén az 
önkormányzat. „Legutóbb, tavaly 
év végén egy ökoturisztikai lá-
togatóközpontot avattunk, 
de más megvan a támoga-
tás egy két hegyet össze-
kötő függőhíd megépíté-
sére is” – jelentette ki dr. 
Hörcsik Richárd. Hozzá-
fűzte: az eddig elnyert pá-
lyázatok alapján a turisz-
tikai fejlesztések mellett 
számtalan más beruhá-
zás valósul meg a két vá-
rosban. A sátoraljaújhelyi 
ipari park bővül, Sárospa-
takon pedig új ipari terület 
jön létre, amelynek köszön-
hetően jelentősen javulhat-
nak a foglalkoztatási mutatók.
Jelentős beruházási folyamat indul el a Tokaji 
Borvidék településein is – fogalmazott a képvi-
selő. Emlékeztetett rá, hogy hazánk legismer-
tebb borvidékét a Felső-Tiszavidékkel és a Nyír-
séggel együtt kiemelt fejlesztési régióvá jelölte 
ki a kormány, amihez összesen több mint 50 
milliárd forintot rendeltek. Ebből körülbelül 29-
30 milliárd költhető el Tokaj-Hegyalján, amiből 
turisztikai attrakciók, borászatok, szállások és 
az infrastruktúra is nagymértékben fejlődhet. 
Példaként említette, hogy becsatolnák a kerék-
páros útvonalakba a vidéket és a szőlők közöt-
ti dűlőutakat is alkalmassá tennék komolyabb 
turisztikai igénybevételre. A borkultúra vonzó 
idegenforgalmi vonzerő, amit a szép táj és az 
épített örökség tovább emel, éppen ezért ebbe 
a szegmensbe érdemes befektetni – mondta.
A zempléni Hegyköz települései már eddig is 
komoly fejlődésen mentek keresztül – folytat-
ta dr. Hörcsik Richárd. Hozzáfűzte: az adatok 
szerint ezek hatása már most érzékelhető, hi-
szen például Füzéren a többszörösére nőtt a 
turisták száma, amióta sikerült a település fölé 
emelkedő várban egy milliárdos léptékű fejlesz-
tést végrehajtani. Hasonló a helyzet Regécen 
is, ahol kisebb léptékű, de annál látványosabb 
beruházás történt. A két erődítmény esetében 
a fejlesztések tovább folytatódnak – közölte a 
honatya. Utalt arra is, hogy komoly felújítás in-
dul el a közeljövőben Füzérradványban, a Kár-
olyi-kastélyban is. A több milliárdos pályázati tá-
mogatásból nemcsak megszépül az egyébként 
is gyönyörű épület, de várhatóan jelentősen 
emeli a térség turisztikai vonzerejét bámulatos 
kiállító tereivel és a tervbe vett magas minő-
ségű szálláshelyek kialakításával. A képviselő 
kiemelte, hogy már az is sokkal vonzóbbá tet-
te a helyet, hogy néhány éve az Északerdő Zrt. 

több százmillió forintból felújította a 
kastélyparkot. Nagy eredménynek 
nevezte a Hegyköz esetében azt 
is, hogy a hungarikumok közé vá-
lasztották a hollóházi porcelánt, 
amely a térség meghatározó ipa-
ri terméke.

A honatya szerint Bodrogközben 
is elindult egy lassú, de egyre job-

ban érezhető fejlődés. Ebben élen jár 
a járási központ Cigánd, amely 

több milliárd forintra pályá-
zott sikerrel, a pénz egy 
részét a városra, másik 
részét a térségre fordí-
tották. Ezekben voltak 
infrastrukturális beruhá-
zások, vágóhíd és gyü-
mölcsfeldolgozó építése, 
szociális- és sportfejlesz-
tések, valamint a múlt év 
végén végre egy faipari 
és kárpitos üzemet is si-

került átadni, amely igyek-
szik piaci alapon működni.  
A turisztikában a Bodrog-

közi Múzeumporta szerepe erősödik az ottani 
folyamatos beruházásoknak köszönhetően. A 
Bodrogközben nagy érték a munkahely, ezért 
is fontos, hogy máshol is létesüljenek kisebb-
nagyobb üzemek. Jelenleg Tiszakarádon zajlik 
előkészület egy térségi autóipari beszállító cég 
kihelyezett üzemének a beindítására – tájékoz-
tatott a képviselő. Sokat segítettek a kistérség 
önkormányzatainak a közmunka programok, 
amelyek révén például Karcsán varroda mű-
ködik, de az önkormányzat komoly mértékű 
állattenyésztéssel is foglakozik. Hasonlóan jól 
gazdálkodtak a közmunka adta lehetőségek-
kel például Nagyrozvágyon, vagy Pácinban is 
– mondta.
A honatya rendkívül jelentős lépésnek nevezte, 
hogy elkezdődött a Mezőzombor-Sátoraljaújhely 
vasútvonal teljes körű felújítása és villamosítá-
sa. Elmondta: ezzel nemcsak a zempléni pol-
gároknak csökken jelentősen a menetidő, de a 
turisták is könnyebben és méltóbb körülmények 
között érkezhetnek a térségbe. A beruházás eu-
rópai uniós, valamint hazai források bevonásá-
val zajlik és egy éven belül el is készül. Addig a 
képviselő türelmet kért az utazóközönségtől. Az 
úthálózatra is ráfér a felújítás. A következő hó-
napokban Sátoraljaújhely 37-es bevezető szaka-
szán, Sárospatakon, Sárospatak-Cigánd közötti 
út első öt kilométere, Sárospatak-Bodrogolaszi 
és Tolcsva-Erdőhorváti között, valamint az Ara-
nyosi-völgyben indulnak el útépítések, de folya-
matosan végzi a Magyar Közút Zrt. a 37-es út 
karbantartását is – közölte dr. Hörcsik Richárd. 
Az országgyűlési képviselő egyben köszönetet 
mondott azoknak a polgármestereknek, vál-
lalkozóknak, támogatóknak, akik segítették a 
térség pályázatainak sikerességét, és akikre 
Zemplén és Abaúj a továbbiakban is számít-
hat. SZI - BA

Dr. Hörcsik Richárd 
országgyűlési képviselő

Dr. Hörcsik Richárd: 
ilyen mértékű fejlődésre talán még 

nem is volt példa
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Étkezők, szekrénysorok, konyhaszekrények, irodabútorok, ülőgarnitúrák, 
ágyak, komódok, kisbútorok kaphatók.  

Üzletünkben áruhitelre is vásárolhat! Futamidő 6–60 hó. THM 30,99%
Mamuzsich Ferenc e.v., a Cofidis magyarországi fióktelepének hitelközvetítője 

Miskolcon belül akár díjtalan, vidékre kedvezményes  házhoz szállítás.
Tel.: 06-46-610-279 • 06-70-285-6794 

Nyitva:  H-P: 09-től 18-ig. Szombat: 09-től 13-ig.  Vasárnap: zárva

Fonoda bútor
Miskolc, József Attila u. 74. (Fonoda-udvar)

SZOCIÁLIS
ÉTKEZTETÉS

NYUGDÍJASOK,
ROKKANT-

NYUGDÍJASOK
RÉSZÉRE!

EGY EBÉD ÁRA KISZÁLLÍTÁSSAL:

390 Ft/ebéd/fő
Az Arany Kanál Szociális 

Étkeztető Szolgálat kedvezményes 
étkeztetést biztosít

A és B menü választási lehetőséggel! 
Az igénybevétel feltételeiről 

érdeklődjön
a 46-780-160, 06-70/773-9607-es

telefonszámokon v. személyesen
a Miskolc, Arany János u. 25. Fsz./3.

VÁRJUK HÍVÁSÁT!

06-70/456-3337

Rendezvényekre,
családi 

alkalmakra 
bérelhetõ

UGRÁLÓVÁR
és CSÚSZDA

NÁDASI KONTÉNER
3531 Miskolc, Báthory István u. 11. 

Telefon: 06-70/9080-740
E-mail: nadasikontener@gmail.com

www.nadasikontener.hu 

KONTÉNERRENDELÉS, törmelék, szemét, sóder konténeres szállítása 
hulladékszállítási engedéllyel -  4-8-12-30 m3-es konténerekben, 
14 m3-es billencs
teherautóval. 

GÉPI FÖLDMUNKA, ÉPÜLETBONTÁS
BOBCAT és Komatsu univerzális kotró-rakodó gépekkel 
- Gépi földmunkákhoz kapcsolódóan megrendelheti a 
kitermelt föld és törmelék elszállítását. 
A tereprendezéshez szükséges 
építőanyagokat (murvát, 
homokot, kavicsot, 
termőföldet) pedig 
kiszállítjuk a 
helyszínre.

ÉPÍTŐANYAG SZÁLLÍTÁS
billencs és konténeres 
autóval sóder, homok,
kavics, kő, termőföld és egyéb 
építőanyagok 
szállítása.

Sírkő tisztítás, felújítás 19.900 Ft-tól
Egyes síremlékek  259.000 Ft-tól
Dupla síremlék  359.000 Ft-tól

SZŰCS SÍRKŐ
Árainkkal díjmentesen házhoz megyünk.

 Minőségi gránit síremlék

Telefon:  06-30/351-6376

AKCIÓ! 2018. 03. 22-ig történő megrendelésnél 
INGYEN betűvésés + 1 db ajándék váza!

 hőszigetelő üvegezéssel
 fa léccel   zárcserével
 asztalosmunkával
 bontás nélkül, az eredeti 

 szerkezet megtartásával.

Erkélyüvegezés 
lakatos munkával együtt!

RÉGI TÍPUSÚ
FA nyílászárók

utólagos 
hőszigetelése.

Helyszíni munkavégzés!

www.glasker.hu

Miskolc-Diósgyőr
Nagy Lajos király u. 23.

Tel.: 46/531-482
06-30/619-9825

ROZSDAMENTES 
KORLÁTOK KIVITELEZÉSE

Teljes körű üvegezés!

Megbecsüljük
értékeit!

RÉGISÉGBOLT
Régiséget, órát, bútort, festményt, 
régi játékot, hagyatékot, porcelánt,
érméket, retro tárgyakat vásárolunk

06-30-461-7708

ingyeneskiszállás100%értékgarancia

VOLOGDAI 
AUTÓSBOLT

 Autóalkatrészek, felszerelések
 Miskolc, Vologda út 3. 

   Tel.: 06-30/249-9464, 46/546-407

KISCHEMICALS Gyártó és Kereskedelmi Kft.
Külföldi-magyar tulajdonú, dinamikusan fejlődő 

vegyipari vállalatunk munkatársakat keres
az alábbi műszakos munkakörbe: 

Laboráns
Főbb feladatok:

n A beérkező alapanyagok, gyártásközi minták és 
 késztermékek vizsgálata klasszikus analitikai, illetve 
 műszeres módszerekkel
n A vizsgálatokhoz szükséges berendezések üzemeltetése, 
 szakszerű kezelése
n Minőségellenőrzés a gyártás során, és a technológiákhoz 
 kapcsolódó folyamatokban
n A laborban végzett munka dokumentálása

Az álláshoz tartozó elvárások:
n Szakirányú végzettség és/vagy analitika laborban szerzett 
 tapasztalat
n MS O�ce felhasználói szintű ismerete
n Több műszakos (napi 8 órás) munkarendben történő 
 munkavégzés vállalása

Előny jelent:
n Felsőfokú képesítés
n Analitikai módszerek és műszerek ismerete 
 (HPLC, GC, IC, KF-titrátor)
n Hasonló területen (iparágban, laboratóriumban) 
 szerzett tapasztalat
Olyan pályakezdők jelentkezését is várjuk, akik nyitottak 
új ismeretek szerzésére, hosszú távra terveznek és 
szeretnének részesei lenni a vállalat fejlődésének.

Munkavégzés helye: Sajóbábonyi Vegyipari Park 
(Miskolc közvetlen közelében, jó buszközlekedéssel)
Jelentkezés: Kérjük küldje el önéletrajzát a munkakör  
megnevezésével a jobs@kischemicals.hu e-mail címre.
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Szikszónak jó híre van az ország- ■
ban, és a határokon túl is, ezért egy-
re több befektető érdeklődik a város 
után- mondja Füzesséri József, Szik-
szó polgármestere, aki úgy véli, hogy 
a tavalyi esztendő sikere abban rej-
lett, hogy jó irányban indult el a te-
lepülés gazdasági növekedése.

Az elmúlt évek beruházásai még inkább megmu-
tatta azt, hogy aki bennünket választ, az otthonra 
talál Szikszón. A munkahely teremtés terén óri-
ás léptékekkel haladtunk előre 2017-ben.- teszi 
hozzá Füzesséri József. Megnyílt a megye egyik 
legkorszerűbb töltőállomása az Angel Petrol vá-
rosunk határában és a Hell ipari területén pedig 
Quality Pack gyára kezdte meg működését, amely 
Magyarország első alumínium italdoboz gyára. A 
42.000 négyzetméteren elhelyezkedő gyár évi ka-
pacitása 1,2 milliárd. A világon jelenleg elérhető 
legmodernebb és leghatékonyabb technológia ré-
vén percenként 3000 doboz és doboztető készül 
a szikszói gyárban. A következő három évben 150 
embernek ad majd munkát az új fejlesztés Ezek a 
beruházások lehetőséget adnak arra, hogy haza-
találjanak azok is, akik külföldön vállaltak eddig 
munkát, illetve a fiatalok itthon keressék a boldo-
gulásukat. Füzesséri József meggyőződése: akik 
rendelkeznek megfelelő szakképesítéssel megta-
lálják számításaikat. A város nagy hangsúlyt fektet 
az oktatásra, az önkormányzat erejéhez mérten 
támogatja az állami és az egyházi iskolát is.
Fontos lépéseket tettünk az elmúlt időszakban az 
alternatív energia felhasználás terén. – jelentette 
ki a polgármester. Az Inkubátor Ház és a városi 
uszoda áramellátását napelemek segítik. Most 
pedig egy pályázat segítségével termál kutak fú-
rásának az előkészítése kezdődött meg. A városi 
uszoda tetején 49,7 kilowatt teljesítményű nap-
elem rendszer található. A kapacitásának köszön-
hetően évente mintegy 2,5 millió forint értékben 
termel áramot. Az Inkubátor Ház 13,5 kilowatt 
teljesítményével évente 710 ezer forintot spóro-
lunk meg. Fontos része a beruházásnak az, hogy 

ez a rendszer 25 évig biztosítja mindezt, még az 
utolsó években is 80 százalékos kapacitással. Az 
már ismert, hogy Szikszó vízkészlete gazdag, és 
a területen termálvíz található. Az uszoda udva-
rán jelenleg is egy 42 fokos termálkút üzemel. A 
jövőben szeretnénk ezt a természeti kincset az 
energia termelés szolgálatába állítani. Egy pályá-
zat kapcsán 50 millió forintot nyertünk termál-
kút fúrására ebben az évben. Ha minden a terv 
szerint halad akkor az itt lelt meleg vizet energia 
termelésre, és a mezőgazdasági célokra tudjuk 
majd felhasználni. A további lépés lehet majd a 
turisztikai célú kialakítás. 
Az elmúlt év egyik kiemelkedő pályázati sikere, 
hogy az ipari területünkön 18 hektáros fejlesz-
tést hajthatunk végre ahol ipari csarnokot, uta-
kat, ipari közműveket alakítunk ki 630 milliós be-
ruházással - összegezte Füzesséri József. - Ez a 
beruházás azért is kiemelkedően fontos, mert ez 
azt jelenti egy újabb ipari park létesül Szikszón. 
Szikszó belterületén is található egy ipari park, 
de szeretnénk, hogy a jövőben az új park fejlődne 
nagy léptékben. A városban található ipari park-
ban pedig a szabályoknak megfelelő működést 

biztosítunk. Egyébként ezekről a fejlesztésekről 
a közmeghallgatáson is beszámoltunk.
Bizakodóan tekintünk 2018-ra hiszen a töretlen ér-
deklődést csak fokozza majd, hogy 2020-ra meg-
épül az M30-as autópálya. Az autópálya önmaga 
is egy gazdasági vonzerővel bír, és meghatározó 
egy település jövője szempontjából. Szikszó azon-
ban a gazdaság többi szereplőjével szemben lé-
péselőnyben van, hiszen kialakított ipari parkkal, 
és infrastruktúrával várjuk a befektetőket.
Hagyomány már Szikszón, hogy minden évben 
Szikszó jeggyel segítjük a 62 év feletti idős embe-
reket, így lesz ez az idén is. Szikszó számára az is 
fontos, hogy a tehetség, teljesítmény alapján jutal-
mazzuk azokat a helyi diákokat, akik kiemelkedőek 
a tanulmányaikban – informál Füzesséri József. 
A település gazdasági fejlődése lehetővé teszi, 
hogy évről évre egy iskolai esztendőn - 10 hóna-
pon - keresztül hozzájáruljunk a diákok költsége-
ihez. A nyílt pályázat, ami egy kidolgozott szem-
pontrendszer szerint működik, nagyon népszerű 
a szikszói lakhellyel rendelkező diákok körében. 
Ez egy igazi megmérettetés, és nemcsak anyagi 
segítség, de büszkeség is ma Szikszó Ösztöndí-
jasának lenni. 
2018-ban van feladatunk bőven - sorolja  Füzesséri 
József. - Tisztában vagyunk azzal, hogy a belső 
úthálózatunk felújításra szorul. A BM pályázatán 
60 millió forintot nyertünk útkarbantartó és építő 
gépek beszerzésére. Így saját erőből fogjuk tudni 
elvégezni az utak, járdák, csapadékelvezetők épí-
tését, amivel pénzt spórolunk, hiszen nem kell kül-
ső vállalkozót alkalmaznunk. Úgy gondolom ezzel 
jövőre körülbelül húsz utcát tudunk rendbe tenni. 
A teljes rekonstrukcióra azonban még várnunk kell. 
Az idén már érinteni fog bennünket az autópálya 
építése, ami nagy türelmet kíván tőlünk, és még 
inkább meg fogja terhelni útjainkat. Ezért is dön-
töttünk úgy, hogy a belső városi útrekonstrukciót 
a fejlesztés után hajtjuk végre. 
 SZI - MÉ 

Népszerű Szikszó 
a befektetők körében

Fotó: Buzafal� Győző
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FEKETEFEHÉR SZAKBOLT
Miskolc, Batóház földszint 25. üzlet, 

a folyosó végén (a Ruhadoktor mellett) 
Egyes blúzok 20%, egyes ruhák 
40% kedvezménnyel kaphatók!

Ajánlatunk: blézerek, kardigánok, sapkák

Stílus DivatáruStílus Divatáru SZOBAFESTÉS,
KŐMŰVES,

SZIGETELÉS és ÁCS 
munkát vállalunk.
Tel.: 06-20/943-5564

operátori állás 
Miskolc

Versenyképes
juttatási csomag
100%-os útiköltség térítés 
helyieknek és vidékieknek is.

human forward.

Várjuk jelentkezését:
beata.partai@randstad.hu
06-30/281-3989
3530 Miskolc 
Szemere B. út 13.
(Generali székház)

KÓS-DENT 
FOGÁSZAT 

MISKOLC, Széchenyi u. 15.1/2. 
Tel.:  06 46 329 297

Mobil: +36 30 205 9991

FOGÁSZAT AZ EGÉSZSÉG ÉS AZ 
ESZTÉTIKA SZOLGÁLATÁBAN 

Teljes körű fogászati ellátás
Esztétikai fogászat

Fogszabályozás
Fogágybetegségek kezelése

Részleges és teljes foghiányok pótlása 
hagyományos módon  vagy akár

AZONNAL TERHELHETŐ implantátumokkal is
Új vagy meglévő fogsorát implantátumokkal rögzítjük 

NINCS TÖBBÉ MOZGÓ PROTÉZIS! 
Precíz ellátás a legkorszerűbb 
technológiákkal, garanciával.

Dr. Kós Ágnes x Dr. Kondrács Fanni x Dr. Kondrács Márk

BUDAPEST V. Kecskeméti u. 2. Mobil: +36 30 205 9991

OPERÁTOR
ÁLLÁS

MISKOLCON!
Könnyen elvégezhető, 
betanított feladatokra 

(összeszerelés) keresünk 
munkatársakat!

n Azonnal betölthető, 
 hosszú távú munka 
n Tiszta, klimatizált, modern 
 munkakörnyezet
n Munkába járás támogatása
n Kiemelt béren kívüli 
 juttatások
n Teljesítmény alapú bónusz

Hívja MOST 
ingyenes számunkat:

+36 80 212 000
(ny.sz: 29338/2000-0100)

Trenkwalder Kft.
Miskolc, Kazinczy F. út 28.

Kőbányai dobozos 
világos sör
0,5 l, 370 Ft/l

185 Ft/db

Pur mosogatószer
többféle, 900 ml, 433,33 Ft/l

390 Ft/db

Domestos 
fertőtlenítő hatású
folyékony tisztítószer
többféle, 750 ml, 560 Ft/l

420 Ft/db

Tchibo Family 
őrölt-pörkölt kávé
250 g, 1800 Ft/kg

450 Ft/db

Zewa Deluxe toalettpapír
3 rétegű, többféle, 16 tekercs/cs, 86,88 Ft/tekercs

1390 Ft/cs

www.eurofamily.huMiskolc, Szentpéteri kapu 80/A    Nyitva tartás: H-Sz: 9-20h, V: 9-18h
Az árak visszavonásig, azon belül a készlet erejéig érvényesek. 

KÁRPITOZÁS

Tel.: 06-30/985-1905

Kárpitozott bútorok 
javítása, átkárpitozása, 

nagy szövetválasztékkal, 
INGYENES helyszíni felméréssel 

és szállítással. 
Szivacs méretre rendelhetõ.
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Második alkalommal rendezték  ■
meg a Megyeházán a Borsod-Aba-
új-Zemplén Megyei Éghajlatváltozási 
Konferenciát.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 
KEHOP 1.2.0-15-2016-00006 azonosító számú, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megye klímastratégiájá-
nak elkészítése és a kapcsolódó szemléletformá-
lási tevékenységek megvalósítása című pályázata 
keretében január 30-án, a Megyeháza Szász ter-
mében került megrendezésre második alkalommal 
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Éghajlatváltozási 
Konferencia.
A rendezvényt Török Dezső, a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke nyitotta meg. 
Előszavában kiemelte, hogy megyénk példaértékű 
munkát végez. A Környezetvédelmi Programunk 
már elkészült, február 26-án a megyei közgyűlés 

elé kerül megyénk klímastratégiája, és a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében még ebben az évben kidolgozásra ke-
rül a Fenntartható Energia- és Klíma Akcióter-
vünk (SECAP) is.
Dr. Fancsik Tamás, a Magyar Bányászati és Föld-
tani Szolgálat megbízott elnökhelyettesének kö-
szöntőjét követően Selmeczi Pál főosztályveze-
tő-helyettes a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Klímastratégia egyeztetési változatának ismerte-
tésével indította az előadássorozatot. Figyelmez-
tetett megyénkben a hőhullámok negatív hatásá-
ra, az éghajlatváltozás következményeire.
Vinczéné Telegdi Erzsébet, a megyei önkormány-
zat szakmai munkatársa a Borsod-Abaúj-Zemp-
lén megye klímastratégiájának elkészítése és a 
kapcsolódó szemléletformálási tevékenységek 
megvalósítása című pályázat előrehaladásáról 

tartott részletes tájékoztatót. Ismertette az eddig 
elért eredményeket, valamint a szemléletformá-
ló tevékenységek alkalmával készült fotókkal is 
prezentálta a pályázat sikerességét. Ezt követő-
en Gulyás Ferenc, az ÉMK Észak-Magyarországi 
Környezetvédelmi Kft. műszaki igazgatója tartot-
ta meg előadását „Környezetvédelem szerepe és 
lokális lehetőségei „Mikro Klíma Sajóbábonyban” 
címmel.
Az utolsó előadó Cseke Gábor, a Nemzeti Peda-
gógus Kar Borsod-Abaúj-Zemplén megyei területi 
elnöke volt, aki „Öko óvodák és iskolák” címmel 
tartott előadást. Ezt követően a résztvevők elő-
adhatták észrevételeiket, feltehették kérdéseiket. 
Felszólalt többek között a Miskolci Egyetem mun-
katársa, a Magyar Természetvédők Szövetségé-
nek képviselője, valamint Csiger Lajos, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés Fidesz-KDNP 
frakcióvezetője is.  SZI

Kész a Környezetvédelmi Program, a megye 
klímastratégiája épít a szemléletformálásra

Török Dezső (balról a második) és dr. Fancsik Tamás 
(a bal szélen) nyitotta meg a konferenciát

Jelentős érdeklődés kísérte a konferenciát

A Szociális Ágazati Konzul- ■
táció 2018 című országos ren-
dezvénysorozat keretében 
február 1-jén Miskolcon, a Me-
gyeházán rendeztek konfe-
renciát, amelyen többek közt 
tájékoztatót tartott Nyitrai 
Imre, szociálpolitikáért fele-
lős helyettes államtitkár.

Török Dezső, a Borsod-Abaúj- Zemp-
lén Megyei Közgyűlés elnöke, mint há-
zigazda köszöntötte a díszteremben 
összegyűlt szép számú érdeklődőt. 
Emlékeztetett rá, hogy Borsod-Aba-
új-Zemplén megye máig tetten érhető, 
nehéz öröksége miatt különösen érzé-
keny a szociális témák iránt. „Az ember 
vándor, de nem magányosan vándo-
rol. Együtt megyünk az úton”- idézte 
a közgyűlés elnöke Kozma Imre atyát 
az ember társadalmi lény szerepéről, 

ami különösen aktuális a szociális szfé-
ra terén.
Nyitrai Imre szociálpolitikáért felelős 
helyettes államtitkár. emlékeztetett rá, 
hogy rendszeresen kiállnak a szakma 
elé, ha változásokat terveznek. A szo-
ciális vezetőképzés is egy ilyen téma, 
amely igénye bő másfél évtizede me-
rült fel. A SOTE szakmai bázisán, uni-
ós forrásból kívánják megvalósítani a 
két szintű projektet. A mesterképzés 
helyszíne Budapest lesz, az alapkép-
zésére pedig a források függvényében 
megyei vagy regionális. Ez nem akkre-
ditált képzés. A cél az együttműködés, 
a csapatmunka erősítése, a jó gyakor-
latok folyamatos megismerése. A ve-
zetőképző projekt vizsgával zárul és a 
vezetők számára kötelező. „Két éven-
te, két-három nap. Ennyit megér”- vont 
mérleget a helyettes államtitkár.
A beszédeket követően szakemberek 
tartottak különböző, a tanácskozás té-
májához kapcsolódó előadásokat.

SZI

Megújulás, felkészültség, minőség

Török Dezső köszöntötte a vendégeket

A díszterem különleges miliője emelte 
a rendezvény fényét

Pályázati felhívás
civil szervezetek 
részére
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormány-
zat EFOP-1.6.3-17-2017-00014 azonosító számú, 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei felzárkózás-politikai 
együttműködések támogatása a helyi esélyegyenlősé-
gi programokhoz kapcsolódóan című pályázata támogatást 
nyert. A pályázatban megjelölt egyik legfőbb célkitűzés a Borsod-Abaúj-Zemplén
Megyei Felzárkózási Fórum létrehozása és működtetése. 

A Fórum tervezett létszáma: 27 fő. A tervezett tagok között 5 civil szervezet is szere-
pel, kiválasztásuk pályázat keretében történik, melyet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Önkormányzat ezúton hirdet meg.
Pályázók köre: azon civil szervezetek pályázhatnak a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Felzárkózási Fórumban való részvételre, melyek a megyében székhellyel rendelkeznek,
legalább 2 éve működnek, valamint a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Straté-
giában megjelölt (a továbbiakban: MNTFS) és/vagy a hátrányos helyzetű célcsoportok-
kal foglalkoznak (különösen oktatás-képzés területén, illetve fogyatékos személyekkel,
nők egyenjogúságával foglalkozó szervezetek). Előnyben részesülnek azon szervezetek,
amelyek az MNTFS beavatkozási területeihez kapcsolódó programok bonyolításában
részt vettek, és/vagy nemzetiségekkel, kiemelten romákkal kapcsolatos tevékenysé-
get végeznek.
A Fórum tevékenysége: a Fórum tagjainak együttműködésével kerülnek létrehozásra a
Szolgáltatási Út Térképek, melyek a megyében meglévő szolgáltatások lakossághoz va-
ló elérését vizsgálják, különös tekintettel a helyi szinten hiányzó szolgáltatásokra és a
megoldási javaslatokra. A Fórum tagjainak tevékenységéért díjazás nem jár.
A Fórum létrehozása határozatlan időre történik, összehívására a projekt megvalósí-
tásának szakaszában, 2018–2021 között évente kétszer, míg a projekt zárását követő
3 évben 1 alkalommal kerül sor évente. A működési költségeket a fent nevezett pályá-
zat finanszírozza. 

Benyújtandó dokumentumok: 
1.) kitöltött adatlap;
2.) kitöltött és aláírt szándéknyilatkozat.

Pályázat benyújtásának címe: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat
3525 Miskolc, Városház tér 1. teruletfejlesztes@hivatal.baz.hu
Pályázat benyújtásának határideje: 2018. március 18.
A pályázattal kapcsolatos kérdéseit a teruletfejlesztes@hivatal.baz.hu 
e-mail címen várjuk.

Fotók: VT
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Európai Szociális
Alap

A modern technika is segít
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Nemcsak élhető település a Bükkalja  ■
ékszerdoboza, Kisgyőr, hanem a meg-
tartó ereje is egyre növekszik, hiszen 
a megye sok községéhez képest nem 
csökken a lélekszáma, egyre több gye-
rek születik. A lakosok komfortérzete 
szinte semmiben sem szenved hiányt, 
mert az önkormányzat vezetése min-
dent megtesz annak érdekében, hogy 
helyben boldoguljanak a lakosok, és 
egyre több látogató keresi fel Kisgyőrt 
– jelentette ki Kékedi László polgár-
mester.
Önkormányzatunk vezetése számára fontos a 
közösségépítés is. A folyamatos fejlődés annak 
köszönhető, hogy kihasználjuk a pályázati lehető-
ségeket az előrelépés érdekében. A kormányzat 
által biztosított anyagi források segítségével tu-
dunk a helyi igények kielégítéséhez hozzájárulni. 
Figyelemre méltó eredményeink magukért beszél-
nek. Az elmúlt esztendőben sikeresen pályáztunk 
a Nemzetgazdasági Minisztériumnál a konyhánk 
és az étkezőnk felújítására, a szaktárcától 40 mil-
lió forintos támogatást kaptunk erre a célra, mi 
pedig 11 millió forint önrészt tettünk hozzá – je-
gyezte meg Kékedi László. Az Unió Coop-pal va-
ló közös gondolkodás eredményeként a múlt év 
végén 650 négyzetméteres ABC áruházat avat-
hattunk. Előkészítés alatt áll egy étterem és szál-
láshely kialakítása is itt, turisztikai pályázatra vá-
runk, hogy előteremtsük rá a forrást. 
Elnyert pályázataink is vannak szép számmal. A 
Miskolctapolca és Kisgyőr közötti kerékpárútra 
204 millió forintot fordíthatunk, de természete-
sen a kerékpárút folytatódik majd Harsány felé 
is. Általános iskolánk és polgármesteri hivatalunk 
energetikai felújítására 72 millió forintot nyer-
tünk. A Csincse-patak vízelvezetési rendszerének 
korszerűsítésére a TOP révén 54 millió forintot 
ítéltek meg. A vízjogi engedélyek megszerzése 
folyamatban van, akárcsak a közbeszerzési eljá-
rás, feltehetően áprilisban elkezdődhetnek a mun-
kálatok – hangoztatta Kékedi László. Ugyanezt 
mondhatom el az energetikai korszerűsítésekről 
is. A vidékfejlesztési pályázatból a helyi utak kar-
bantartására, traktor, homlokrakodó, ároknyeső 

vásárlására 12,7 millió forintot kaptunk. Ugyan-
csak a vidékfejlesztéshez adtunk be pályázatot a 
mocsolyási közösségi ház felújítására, energetikai 
korszerűsítésére, modernizálására. Erre 15 millió 
forintos támogatást kértünk. A Belügyminiszté-

riumtól sikerült elnyernünk minibölcsőde kialakí-
tásához 9 millió forintot. Ennek a munkálatai már 
március végén elkezdődhetnek. A kisebb dolgok 
közül megemlítem, a kisgyőri ravatalozó felújí-
tását, ez 1,7 millióba kerül. A mocsolyási rava-

talozóra benyújtottunk egy Leader-
pályázatot, ez körülbelül 3-5 millióra 
rúgna. Ugyancsak a Leader-nél pá-
lyáztunk rendezvények megtartásá-
ra. Ugyancsak pályázatot nyújtunk 
be a faluház és a szociális intézmény 
energetikai felújítására. A Belügymi-
nisztérium támogatásával nyertünk 
16 millió forintot, a Rákóczi utca egy 
szakasza és a Hegyalja utca teljes út-
ja felújítására. Évek óta rendszere-
sen segíti családi kézműves táborun-
kat a Magyar Művészeti Akadémia, 
nekik köszönhetően az idén is 1,5 
millió forintot használhatunk fel erre 
a célra. Mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy a nyár folyamán 
megkezdődjön a mocsolyási római 

katolikus templom építése. A tervek már készül-
nek, módosítottuk a rendezési tervet. 
A közfoglalkoztatottak száma nálunk is csökke-
nőben van, mert többeknek sikerült bekerülniük 
a munkaerőpiac elsődleges világába – újságolja 

Kékedi László. A helyi értékterem-
tésben 30-an vesznek részt. A szo-
kásos fafaragó táborban foglala-
toskodnak, általuk megszépülnek a 
teraszok, a tornácok. A belterületi 
utak karbantartását is ők végzik. A 
hagyományos közfoglalkoztatásban 
pedig március 1-től 40-en vesznek 
részt. Az önkormányzati területek 
karbantartása, az erdők tisztítása is 
az ő reszortjuk. Újabb erdőtelepítés 
is zajlik nálunk, a meglévő 108 hek-
táros önkormányzati erdő mellett. 
Örömmel tölt el az is, hogy általá-
nos iskolánkban nyolc osztályban 
folyik a tanítás, 60 óvodásunk van, 
szerencsére születnek nálunk gye-
rekek, a létszámuk növekszik. Tele-

pülésünk megtartó erejét jelzi, hogy a lakosság 
száma az egy évvel ezelőttihez képest 35-tel lett 
több. Nagyobb 
volumenű tervünk az, hogy újabb építési telke-
ket alakítsunk ki, mivel elfogytak Kisgyőrben az 
önkormányzati telkek. A Hegyalja utca környé-
kén lesz ennek a helyszíne. A turizmus is bein-
dult nálunk. Az egységes falukép, külső arculat, 
a természeti és az épített látványosságok ide 
vonzzák a a látogatókat. Reményeink szerint a 
leendő kerékpárút is hozzájárul ahhoz, hogy még 
többen keressék fel településünket. A népi kéz-
művességre épülő fejlesztés is komoly fejlődést 
eredményezhet Kisgyőrben – tette hozzá Kékedi 
László. Prof. emeritus Fekete György, a Magyar 
Művészeti Akadémia örökös elnöke úgy fogalma-
zott: „csak a példa, a példa fontos”. Nagyon büsz-
kék vagyunk arra is, hogy karácsonykor megjelent 
egy könyv Kisgyőrről, ennek előszavában Fekete 
György ezt a gondolatot vetette papírra: „Kisgyőr 
a nagy Európában, a szolid méretű Magyarorszá-
gon igazi nagyhatalom”.

SZI - BGy

A kisgyőriek kihasználják 
a pályázati lehetőségeket 
az előrelépés érdekében
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Onga város pályázati tevékenysé- ■
géről, melyekről 2018-ban kapott 
értesítést az önkormányzat a követ-
kezőket mondta el a város első em-
bere. Január 16-ig az alábbi tevé-
kenységekre nyertünk támogatási 
forrást - közölte lapunkkal dr. Madzin 
Tibor, Onga polgármestere - a ter-
vezett fejlesztések összértéke: 410 
millió 162 ezer forint.

Azt igazi sikerként könyvelhetjük el, hogy a 
kormányzat által tervezett 60 ezer forint/la-
kos egyenértékű támogatási összeggel szem-
ben Onga város a mai napon 84 ezer forint/ fő 
lakosegyenérték támogatási forrással rendelke-
zik. Mindez természetesen független a tavalyi 
közmeghallgatáson elhangzottaktól: „Ebben az 
évben összességében több, mint 620 millió fo-
rint pályázati nyereménnyel gazdagodott Onga 
városa, úgy hogy a Foglalkoztatási paktum 500 
millió forintját nem is számoltam, hiszen az több 
településen és a Kormányhivatal közreműködé-
sével valósul meg.” Mert ez csupán a 2016-2017-
es évet érintette - fogalmazott dr. Madzin Tibor 
polgármester.
Onga városának legaktívabb civil szerveződése 
az Ongai Kulturális Egyesület (OKE). Az OKE 1999. 
februári megalakulása óta keresi a szülőföld, az 
ősök, a múlt, a hagyományok és a kulturális ér-
tékek tisztelete felé vezető igazodási pontokat. 
A Quintessence Pálinkaversenyekhez is köthető 
Quintessence - 2017 A Pálinka Világa című könyv 
december 9-én jelent meg, melyről részletesen 
beszámolt az ongai ankéton Takács László szer-
kesztő, versenyigazgató. Ez a könyv a pálinká-
ról szól, de nemcsak a szakmának. Ezúttal is a 
jelen-múlt-jövő hármas egységben dolgozta fel 
a kötet a nagyközönség érdeklődésre is számot 
tartó pálinkás tanulmányokat. E hármas egység-
ben a gasztrovilág megszállott ínyenceitől kezd-
ve, a pálinka előállításával foglalkozó szakembe-
reken át, egészen e nevezetes hungarikumunk 

kultúrtörténete iránt érdeklődő olvasóig 
és az egyszerű pálinkafogyasztóig min-
denki talál a maga számára érdekes, 
eddig nem ismert epizódokat, útmu-
tatókat vagy épp tanácsokat. 
Az OKE munkája révén került átadásra 
a Darvas Közösségi Ház és Múzeum 
Ongán – melynek üzemeltető-
je is –, ahol a kül- és bel-
téri helyismereti kiállí-
tások mellett sokszínű 
kulturális programok 
várják a látogatókat. 
Ugyancsak itt műkö-
dik a helyi termelői 
piac, és az egyesü-
let sokrétű gyü-
mölcsfeldolgozó 
központja. Az OKE 
tankertjeiben kö-
zel 300 gondozott 
gyümölcsfa van. Az 
Emberi Erőforrás Fej-
lesztési Operatív Program 
(EFOP-1.3.5-16) keretében 
benyújtott a „Társadalmi 
szerepvállalás erősítése a kö-
zösségek fejlesztésével Onga városában” című 
projekt részeként egy 3 éves program keretében 
kulturális estékkel egybekötött helyi termelői pi-
acok kerülnek megrendezésre a „Vidék kincsei” 
témában, kirándulások, valamint helyi kisterme-
lők termékeinek versenye valósul meg. A fiata-
lok és családjaik felelős életre nevelését célzó 
programsorozatokon az öngondoskodás, az ön-
fenntartás vidéki lehetőségei kapcsán kapnak a 
résztvevők sokoldalú, részletes és gyakorlatias 
szakmai segítséget. 
A Quintessence Pálinka- és Párlatverseny az el-
múlt években nem csak hazánk, de egész Kö-
zép-Kelet Európa legnagyobb pálinka-megmé-
rettetésévé vált, hiszen évek óta jóval ezer feletti 
nevezett minta érkezik a desztillátumok nagy ver-
senyére határon innen és túl. Az Ongai Kulturá-
lis Egyesület által szervezett Quintessence (IX.) 
Pálinka- és Párlatversenyre ismét rekordszámú 

nevezés érkezett, ez minden ongait büsz-
keséggel tölt el - jelentette ki dr. Madzin 
Tibor. A díjátadó gálát és eredményhir-

detést január 20-án tartották a lillafü-
redi Palota Szállóban. A tavalyi 1318 

mintaszám után az idén több mint 1700 
minta érkezett Magyarországon kívül 

Romániából, Szerbiából és Bulgáriá-
ból. Az 1755 nevezett tételből 

végül 1739 pálinka és párlat 
került a szakértő zsűri elé. 
A nevezett pálinkák és pár-

latok 311nevezőtől, 162 
településről származ-
nak - tudtuk meg Takács 
Lászlótól, az OKE elnö-

kétől, a Quintessence 
(IX.) Pálinka- és Pár-
latverseny verseny-
igazgatójától. A pá-
linkák és párlatok 

értékelésére janu-
ár 11�13-án került sor 

Ongán. A zsűri döntése alap-
ján arany oklevelet kapott 291 
(16,7%), ezüst oklevelet 463 

(26,6%), míg bronz oklevelet 394 
(22,7%) pálinka és párlat. A kereskedelemben 
kapható minták közül 36 champion, azaz nagy-
aranyérem került kiosztásra, míg a magán- és 
bérfőzetőknél 50 kategória győztes minta volt. 
Az 1739 nevezett és lebírált mintából 413 volt 
a kereskedelmi tételek száma, 641 a bérfőzők 
és 685 a magánfőzők által előállított pálinka 
és párlat. 
Összefogásra is akad szép példa. Az óvoda fej-
lesztését szolgálta például az ongai bál. A Bár-
sonyos Napközi Otthonos Óvoda játszóudvará-
nak rekonstrukciójára fordítják a február 17-én 
Ongán megtartott jótékonysági bál teljes bevé-
telét. Az eseményen – amelyen Koncz Ferenc, 
Szerencs polgármestere vállalt fővédnökséget 
– Farkas Lászlóné, Onga város jegyzője és Péli 
Edit, az intézmény vezetője mondott köszönetet 
a támogatóknak és a táncos esten résztvevők-
nek.  SZI - BGy

Lendületesen fejlődik Onga, 
nemzetközi hírű lett a pálinkaversenye

Dr. Madzin Tibor, 
Onga polgármestere
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EGYEDI TERVEZÉSŰ 
BÚTOROK - LAKBERENDEZÉS
KÖZINTÉZMÉNYEK: 

irodák
üzlethelyiségek
iskolák, óvodák
orvosi rendelők

LAKOSSÁGI IGÉNYEK: 
konyhák

szekrénysorok
kárpitos termékek: 

franciaágyak, heverők, sarokülők... 
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Miskolc, Király u. 8 Tel.: 46/542-299, 30/955-2519 Nyitva: H-P: 9-17
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+36-30/635-9509
www.carmagicmalyi.hu

BÉRBEADÁSR A:
– Felsőzsolca, Dózsa Gy. u. 9. sz. alatti 160 m2 alapterületű üzlethelyiséget
– Miskolc, Szentpéteri kapu 64. sz. alatti 125 m2 alapterületű borozót
– Arnót, Alkotmány u.2.sz. alatti - volt COOP ABC-ben kialakított 31 m2, ill. 2 db 32 m2-es üzlethelyiségeket 
– Dédestapolcsány, Ady E. u.10. sz. alatti 40 m2 alapterületű üzlethelyiséget (nem élelmiszer jellegű bolt céljára)
– Szirmabesenyő, Állomás u. 80. sz. alatti Nyárfás Söröző 
– Salgótarján – Vásárcsarnokban 314 m2, és 60 m2-es alapterületű üzlethelyiségek 
– Salgótarján – Nagy Sándor u. 12. sz. alatti telephelyet 2 ha területtel, 3000 m2 raktárhelyiséggel
– Ózd, Bolyki főút 25. sz. alatti COOP ABC-ben 8 m2 helyiség kiadó – nem élelmiszer jellegű termékek árusítása céljából
BÉRBEADÁSR A, VAGY EL ADÁSR A:
– Nyékládháza, Vasút u. 22. sz. alatt 120 m2 alapterületű üzlethelyiséget nem élelmiszer jellegű bolt céljára
– Sajópálfala, Szabadság u. 28. sz. alatti italboltot 
– Karancskeszi, Fő u. 23. sz. alatti 111 m2-es büfét
– Karancslapujtő, Kossuth u. 67. sz. alatti 94 m2 alapterületű üzlethelyiséget
– Karancsberény, Béke u. 10. sz. alatti ingatlan
– Salgótarján, Sugár u. 63. sz. alatti ingatlan
EL ADÁSR A:
– Miskolc, Baross Gábor u. 17.sz. alatt, 4826/29. hrsz-ú 1120 m2 alapterületű irodaház (I-II. emelet) megnevezésű 
 közös tulajdonban lévő ingatlant
– Sajóecseg, Állomás u.2. sz. alatti üzlethelyiségeket)

AZ UNIÓ COOP ZRT. IGAZGATÓSÁGA 
AZ ALÁBBI INGATLANOKAT HIRDETI MEG

Érdeklődni: Habony Attila műszaki vezetőnél 30/289-0706
vagy Pásztor Istvánné ker. igazgatónál  30/967-3118 telefonon.

Pályázatok beadási helye: UNIÓ COOP Zrt. Miskolc, Kossuth u. 1. Vezérigazgatói titkárság
Határidő: 2018. március 16. Több pályázó esetén írásban küldünk értesítést 

a versenytárgyalás helyéről és idejéről.

Miskolci munkaterületre villanyszerelő
(ÉRV vizsgálatban jártasak előnyben) munkatársakat keresünk. 

Telefon: 20/3588-300
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Komlóska az elmúlt években sok- ■
féle egyedülálló kezdeményezéssel 
hívta fel magára a figyelmet. Az 
egykor halálra ítélt zsáktelepülés 
abból kovácsolt előnyt, amije volt: 
ötletek, szorgalom, kitartás és a ru-
szin emberek mérhetetlen vendég-
szeretete. Ma Komlóska az ország 
egyik legélhetőbb települése böl-
csődével, óvodával, iskolával, mun-
kahelyekkel, szépülő környezettel, 
nyugalommal és ígéretes jövőkép-
pel. 

A kistelepülés az elmúlt több mint húsz év-
ben több országos kezdeményezés központja, 
zászlóvivője volt, eredményeit kitartással és 
összefogással érte el. Élére állt például a kis-
posta mozgalomnak, két nemzeti zarándok-
latot indított, és a kisközség polgármestere, 
Köteles László az egyik legerősebb motorja 
a Világ Királynője Engesztelő Mozgalomnak, 
amely egyebek mellett az Engesztelő Kápol-
na felépítését tűzte ki célul maga elé Buda-
pesten a Normafa közelében. Mindezeken túl 
Komlóska részese a magyarországi kistele-
pülések kreatív „ötletgyárának”, vagyis a fa-
lumegújítók közösségének. A falumegújítók 
olyan települések, amelyek – Komlóskához 
hasonlóan – a hátrányukat sok-sok ötlettel, ki-
tartással és szorgalommal kovácsolták előny-
nyé annyira, hogy ma mindannyiukat példa-
ként emlegetik. 
Mindezek mellett nem szabad elfeledkezni az 
egyik legfontosabb értékről: a helyi közösség-
ről. A helyi emberek számtalan egyházi, tele-
pülési és nemzetiségi ünnepet ülnek meg kö-
zösen évente, de ha kell, a falu szépítéséből 
is önzetlenül kiveszik részüket. Kitartóan és 
szeretettel ápolják ruszin hagyományaikat, 
harmóniában élnek a települést körülölelő ter-
mészettel, kiváló ismerői a gyógynövények-
nek, finom erdei gombáknak. 
Köteles László lapunknak azt mondta: a mint-
egy háromszáz lelkes település vállalkozások 

tekintetében is kiemelkedő számo-
kat tud felmutatni: több mint száz 
vállalkozásnak adnak otthont, és 
az ország egyik legnagyobb kami-
onparkjával rendelkezik Komlóska, 
még hajóflottájuk is van. Mindezt 
azzal érték el, hogy igazi adóparadi-
csomot hoztak létre a vállalkozások 
számára, amellyel mind a társasá-
gok, mind pedig az önkormány-
zat jól járt. A polgármes-
ter emlékeztetett rá, hogy 
Komlóska Magyarország 
egyik legdinamikusabban 
fejlődő települése, a már 
fentebb említett Magyar 
Falumegújítás bajnoka, 
amellyel nemzetközi 
hírnévre is szert tett 
a település. A zemplé-
ni falu a Nemzeti Vidék 
Stratégia mintatelepülé-
se, ahol a számtalan kul-
turális hagyomány megőrzése mellett egy ön-
fenntartó ökofalu modellt valósítanak meg. A 
munkahelyteremtést célzó törekvések ered-
ményeként nemcsak megszűnt a munkanél-
küliség Komlóskán, de gyakran foglalkoztatják 
a környező települések lakóit is. 
Az önkormányzat által eddig elkezdett, imént 
felsorolt programok a helybeliek vállalkozó 
kedvére is hatással voltak, így egyre többen 
fognak minőségi helyi termékek előállításá-
ba természetesen az ugyancsak helyben ter-
melt, kiváló alapanyagok felhasználásával. 
Köteles László hozzátette: termékeik rendkí-
vül népszerűek és ezek ma már olyan meny-
nyiségben készülnek a közkedvelt Komlóska 
védjegy alatt, hogy komolyabb vevői igényt 
is ki tudnak elégíteni. A fejlődés azonban nem 
áll meg – emelte ki a polgármester. Elsősor-
ban minőségi munkahelyek létrehozását sze-
retnék elérni. Ezért nem kisebb beruházásba 
kezdenek, mint egy öko ipari park kialakítá-
sába Komlóska határában, ahol mintegy 500 
ember találhat majd munkát, míg a környék-
beli fejlesztések további 3000 munkahelyet 

teremtenek – közölte. 
Kiemelte: Komlóska fejlődéséből a 
térség is nyerni fog. Az idegenforga-
lomban is egyre többen látnak fantá-
ziát, hiszen számos minőségi szál-
láshely is létesült a településen. Ezt 
a munkát a közönség és a szakma is 

elismerte, amikor tavaly a komlóskai 
Sólyomvár-lak kapta meg az Év Szállá-

sa verseny szakmai díjának első 
helyezését. A kistelepülés 

a turisták, a kirándulók 
közkedvelt célpontja is. 
Mindez a már említett 
szálláshelyek mellett az 
erdei iskola program si-
kere is, amely kevés he-
lyen tapasztalható él-
ményekkel gazdagítja a 
látogatókat. A látogató, 

amint belép Komlóskára, 
ami a magyarországi ru-
szinok egyik központja, 

szinte egy új világba csöppen, ahol a békes-
ség, a tisztaság, a vendégszeretet és a hagyo-
mánytisztelet köszön vissza rá. A zöld óvoda 
és iskola program helyi pedagógusok és helyi 
szakemberek részvételével folyik. A résztve-
vő diákok és a helybeliek közösen egészséges 
környezetben, valódi termékek előállítása so-
rán a természetes értékek felismeréséhez ve-
zet, valamint tudatos használatra és fogyasz-
tásra tanít - közölte a polgármester. Ha pedig 
már az elismeréseket említettük: két éve ifj. 
Haluska István lett az Év fiatal gazdája, aki 
ugyancsak komlóskai lakos – fűzte hozzá.
Mint hozzátette, évek óta várnak arra, hogy 
állami segítségből álljon talpra településük, 
de ez elmaradt, emiatt a saját kezükbe kellett 
venniük a sorsukat. „Komlóska értékeire már 
nemzetközi szinten is felfigyeltek, emiatt akár 
külföldi befektetőkre is számíthatnak – közöl-
te a településvezető. Mint elmondta, tavaly 
november óta van mobiltelefon térerő a falu-
ban, erre alapozva nagyon kedvező díjszabá-
sú mobiltelefon flottát hoztak létre, amelynek 
előnyeit egyre többen élvezhetik.
A polgármester kiemelte: szeretné, ha az 
egész térség is nagyobb léptékekben fejlőd-
hetne. Nagy lehetőségek rejlenek a világhírű 
Tokaji Borvidékben, a szép hegyekben és a 
kedves zempléni emberekben – véli. Hozzá-
tette: polgármester társaival együtt az egész 
országban azon dolgoznak, hogy egy új kez-
detet teremtsenek a közéletben. Ugyancsak 
sikeresen dolgozó kollégáival az eredményei-
ket, tapasztalataikat az ország javára szeret-
nék fordítani annak érdekében, hogy végre 
hazánk számtalan értéket birtokló vidékei is 
megkapják a lehetőséget a felemelkedésre.  

SZI - BA

Köteles László, 
Komlóska polgármestere

Fotók: PH

Komlóska titkai: 
új kezdet, ötletek, hit, szorgalom,

kitartás és vendégszeretet
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Fázik? Huzatos, zajos, poros a lakása? Magas a fűtésszámlája? 
Ablakot, ajtót cserélne? Törött az üveg? Festésre szorul az ablaka? 

Műanyag ablakával problémái vannak? Beázik? 
Nem záródik, akad, szorul?

Ha még nem volt gondja, a későbbiekben Önnek is lesz mű-
anyag ablakával-ajtajával, ugyanis a gyári gumitömítések 

csupán 4-5 évig képesek az eredeti hézagok kitöltésére. 
Ezen nyílászárók vetemednek, leszállnak, záródásuk nehéz-
kessé válik. Ezután már észlelhető a huzat, a beáramló por 
és a bejövő zaj. Ez bosszantó lehet, mivel viszonylag új nyí-
lászáróról beszélünk.

Ha Ön is csalódott, nem ezt várta az „új” ablakától, zavar-
ja a bejövő zaj, por vagy a hideg, akkor itt a megoldás! 
Mivel a régi gumitömítések már nem eléggé hatéko-
nyak, ezért azokat csupán ki kell cserélni a cégünk által 
már régóta sikeresen alkalmazott szilikon tömlőre. Ez 
a szigetelőanyag vastagabb, szilikon anyagának kö-
szönhetően rugalmasabb és tartósabb a gyári gumi-

nál. Minden ablakot a szigeteléssel egy időben beállítunk, 
újszerűvé tesszük a működését.

Megmentjük a régi elavult nyílászáróit, 
hőszigetelt (SOLAR) üveg beépítésével, 
megfelelő vastagságú szilikon tömlő 
beillesztésével, zárak, vasalatok cseréjével, 
javításával, ablakok pászításával, festésé-
vel! Garantáltan megváltozik a lakása 
komfortérzete. A lakásban melegebb 
lesz akár 5-8 °C-kal, megszűnik a huzat 
porosodás és a bejövő zaj mértéke. Mű-
anyag nyílászárókat is javítunk. Ha 
végképp menthetetlen az ablak, akkor 
kicseréljük fára/műanyagra... igény sze-
rint. Segítünk mindenben, ami nyílás-
záróval kapcsolatos, igyekszünk minden 
igényt kielégíteni. Minden munkát garan-
ciával szerelünk.

VAN MEGOLDÁS!!! 
MŰANYAG ABLAKOSOK

FIGYELEM!

Rendelje meg most, szereltesse később a kedvezmény akkor is jár!
Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló, harmónikaajtó, előtető, rácsok, üvegezés, 
ablakfestés, szobafestés mázolás, tapétázás, gipszkartonozás, vasszerkezeti munkák. 

MOLNÁR KÁROLY E.V. 06-20/536-12-86

Most érdemes nyílászáróit szigetelni korszerűsíteni-felújítani
minden március 15-ig megrendelt munka teljes árából 10%-ot elengedünk.FIGYELEM!

VAN MEGOLDÁS!!! 
FA NYÍLÁSZÁRÓ 
FELÚJÍTÁS

AZ ÖVÖN ALULI TISZTASÁG ÉRZÉSE!
BIDÉT ÁTALAKÍTÁS NÉLKÜL!

TOILETTE NETT®

Antibakteriális kivitelben is! Keresse a fürdőszoba szaküzletekben!

Megoldás
minden esetre!

INTEREX KFT.

www.interex.hu

interex@interex.hu

Sikertelepülések 2018

Megjelenik: Miskolc-, Kazincbarcika-, Ózd-, Tiszaújváros környékén és Zemplénben  
Kiadó: Szuperinfó Média Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. 

Ügyvezető igazgató: Fodor István B.-A.-Z. megyei vezető, főszerkesztő: Maros Éva 
Szerkesztőség, hirdetésfelvétel: 3526 Miskolc, Zsolcai kapu 3. Tel./fax: 06-46/502-901 

E-mail: miskolc@szuperinfo.hu Internet: www.szuperinfo.hu Sokszorosító szerv: 
Inform Média Lapkiadó Kft. 4031 Debrecen, Balmazújvárosi út 11. Tel.: 52/526-626 
Fax: 52/526-615 Nyomdavezető:  Dubóczki Tibor  Terjeszti: Szuperinfó Média Kft. 
Sokszorosítás ideje: kedd Megrendelési szám: 2018/Sikertelepülések február

Miskolc, Városház tér 16. 
szám alatt várjuk kedves vásárlóinkat!
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Kesznyéten képviselő-testülete a na- ■
pokban fogadja el a település történe-
tében rekordnagyságrendű költségve-
tését - tájékoztatta lapunkat Kecső Imre 
polgármester.
Az 1850 lakosú község 2018-ban várhatóan 1 mil-
liárd 123 millió forintból gazdálkodhat, ami a ha-
marosan induló pályázati programoknak köszön-
hetően nőtt meg ennyire. A már hagyományosnak 
számító, de 2018-ban szerényebb lehetőségeket 
biztosító közfoglalkoztatási projektek mellett a 
TOP-támogatásokból elkezdődhet a csapadékvíz-
elvezető rendszer felújítása, az óvoda és a közsé-
gi konyha épületeinek energetikai korszerűsítése. 
Hamarosan befejeződik a helyi értékeket bemuta-
tó Kesznyéteni Kincsesház kialakítása, az óvoda 
bővítése és a sportpálya felújítása. Az idén indul 
a helyi általános iskola bővítése és korszerűsíté-
se is, valamint egy olyan program, ami nemcsak 
a kesznyétenieket érinti: az önkormányzat tulaj-
donában és kezelésében lévő Sajó-híd felújítása 

- újságolta Kecső Imre. A Szerencs–Tiszaújváros 
irányban közlekedőket hátrányosan fogja érinteni, 
hogy hónapokon keresztül teljes útzárral zajlanak 
majd a munkálatok, tehát a girincsi és a körömi 
rév, vagy Sajólád felé kell kerülni. De sajnos más, 
kivitelezhető megoldást erre nem sikerült talál-
ni. Viszont a híd állapota már annyira leromlott, 
hogy a biztonságos közlekedés érdekében hala-
déktalanul fel kell újítani, hogy aztán ezt követő-
en évtizedekig zavartalanul szolgálja majd a kör-
nyék forgalmát. 

Nem kötelező önkormányzati feladat, de felújításra 
vár településünk jelképe,a falu közepén álló, kis-
városi méretű református templom is, amely im-
pozáns megjelenésével mutatta Kesznyéten XIX. 
századi gazdagságát, azt, hogy a paraszti kisáru-
termelésből milyen jól éltek egykor az itteniek, és 
mennyi mindenre tudtak áldozni. Közadakozás-
ból még egy ilyen hatalmas épületet is építettek 
1908-ra. A templom mostani lepusztult állapota 
viszont hűen tükrözi, hogy az eltelt száz év alatt 
milyen nagyot fordult a világ, hogy az állattenyész-
tés hanyatlásával a XXI. század elejére mennyire 

megváltoztak a lehetőségek. A templomfelújítás 
több száz milliós költsége már meghaladja a falu 
erejét, csak jelentős állami támogatással valósít-
ható meg - hangsúlyozta Kecső Imre. Jó hír, hogy 
az ügyben kibontakozott összefogásnak köszön-
hetően a felújítási munkálatok 2018-ban végre 
elkezdődhetnek. 
A közeljövő legnagyobb volumenű és legnehezebb 
feladata viszont a telepszerű lakókörnyezetben 
élők felzárkóztatása lesz, amire az EFOP keretében 
szintén pályázatot nyert az önkormányzat vezeté-
sével működő helyi konzorcium, s egy másik ez-
zel kapcsolatos projektjük is eredményhirdetésre 
vár. A községben ugyanis a halmozottan hátrányos 
helyzetű roma lakosság aránya lassan eléri a 45-50 
százalékot. Kesznyéten jövője tehát nagyrészt at-
tól függ, hogy a következő esztendőkben helyileg 
és országosan mennyire lesznek eredményesek a 
romákat és az általuk is lakott településeket fej-
lesztő programok - mondta végezetül Kecső Imre, 
Kesznyéten polgármestere. 

SZI - BGy

2018 a fejlesztések éve Kesznyétenben 
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Dr. Mészáros István, Aszaló polgármes- ■
tere 2016-ban időközi választásokon nyer-
te el a község vezetését. A tősgyökeres 
aszalói, előbb képviselőként, majd alpol-
gármesterként dolgozó fiatalember meg-
szállottan tevékenykedik azért, hogy Asza-
ló élhető és a lakosságot megtartani tudó 
település maradjon.

Aszaló Szikszó melletti, Miskolchoz közeli mintegy 
2000 lelkes falu. A rendszerváltás előtt főleg a mis-
kolci nagyüzemek adták a megélhetését az itt élőknek. 
Az elődök nyomán járva hagyomány volt a zöldség-, 

gyümölcstermesztés, az Aszalói Pincesor tör-
ténelmi múltú és ma is benépesült. Aszalón a 
legnagyobb probléma az elmúlt években a mun-
kanélküliség volt – mondja dr. Mészáros István. 
Mára eljutottunk oda, hogy lassan senki nincs 
munka nélkül és bizony hiányoznak a szakképe-
sítéssel rendelkező szakemberek. Amikor bele-
fogtunk a közmunkaprogramba, 200 embernek 
adtunk megélhetést, értelmes feladatokat. 
Ez évben már csak 100 ember van a 
programban. Akik kikerültek innen, 
azok versenyképes munkát találtak 
az itt megszerzett képzéseknek 
és tapasztalatoknak köszönhe-
tően. Önkormányzatunk szinte 
egy mezőgazdasági komplexu-
mot üzemeltet, szántóföldi nö-
vényeket termesztünk, fóliasá-
torban nevelünk zöldségeket és 
100 darabos sertésteleppel rendelkezünk. Van saját 
szőlőnk és borunk a pincefaluban. Ahhoz, hogy lépés-
ről lépésre haladni tudjunk, ki kellett használnunk a 
pályázatok adta lehetőségeket – jelentette ki dr. Mé-
száros István. 
2016 óta sok sikert könyvelhetünk el. Nagyon büszkék 
vagyunk arra, hogy tavaly 40 millió forintot nyertünk 
az önkormányzati konyha felújítására. A konyha egy 
időben épült az általános iskolával, és azóta semmi-
lyen felújításon nem esett át. Így égetően szükség 
volt már erre a beruházásra, amely során megtörtént 
az épület teljes felújítása, a gépészeti megújítást ön-
kormányzati önerőből végeztük. A konyha egyébként 
fontos szerepet tölt be a falu életében, hiszen itt biz-
tosítjuk az idősek szociális étkeztetését, a gyermekét-
keztetést és lehetőség van a vendégek ellátására is. A 
gazdaságos üzemeltetését a közmunkaprogram adja, 
hiszen az ott megtermelt idényzöldségekből főznek. 
Célunk az, hogy a sertéstelep ne csak eladásra, hanem 
a közétkeztetés segítésére is termeljen. Hatalmas si-
kerként könyveljük el azt is, hogy a bölcsődei pályáza-
tunk sikeres lett, így 100 millió forintból új intézményt 
építhetünk az úgynevezett Varga iskola helyén. A pá-
lyázat előkészítése során felmértük az igényeket és 
akkor derült ki, hogy a településen élő családoknak 

nagy szüksége lenne erre 
az intézményre. A prog-
ram szerint 3 csoportszobával rendelkező 
bölcsőde induláskor 24 gyereket fogad-
hat. A nagy volumenű pályázatok mellett 
kisebbeket is nyertünk, például 21 millió 
forintot fordíthatunk a tájház és a kultúr-
ház energetikai korszerűsítésére. Mind-

két épületre napelemeket szerelünk 
fel, a tájházban hőlégbefúvásos 

fűtés lesz, a kultúrházban pe-
dig a napelemen kívül korsze-
rűbb biomassza kazán üzemel 
majd. Aszalón népszerű a fo-
ci, ezért is figyeljük azokat 
a lehetőségeket, aminek a 
segítségével itt is tudunk 
fejleszteni. Így szintén pá-

lyázati forrásból fogunk elekt-
ronikus eredménykijelzőt, új hálókat és kispadokat 
vásárolni. Aszaló közös önkormányzati hivatal, ki-
rendeltsége Alsóvadász. A jövőben új önkormányza-
ti ügyviteli rendszert kell kialakítanunk, az ASP-t. Új 
infrastrukturális eszközöket szereztünk be, amelyre 
7 millió forint támogatást nyertünk. 
Személy szerint hiszek abban, hogy az oktatásra, kép-
zésre fordított pénzek mindig megtérülnek. Ezért is 
indultunk el az EFOP- pályázaton, ahol közösségépí-
tésre, rendezvényekre, átképzésekre nyertünk jelentős 
összeget. Dr. Mészáros István arról is beszélt, hogy 
a Start programban a mezőgazdasági és állattartási 
munkálatokon túl ipariakat is végeztek, új közfoglal-
koztatási telephelyet hoztak létre, erre 12 millió fo-
rintot kaptak. Az idén új csarnokot alakítunk ki, ahol 
vasipari munkálatokba fogunk. Célok, feladatok min-
dig lesznek – teszi hozzá dr. Mészáros István. Nagyon 
szeretnénk, ha elbírálás alatt lévő pályázataink is si-
kerrel járnának. Aszalón nagy szükség van egy idő-
korúak nappali ellátását végző intézményre. Erre a 
TOP-kiíráson adtunk be pályázatot 150 millió forintra. 
Óvodánk energetikai korszerűsítése is megoldásra vár, 
ez 30 millióba kerülne. Hiszünk benne, hogy most is 
eredményesek leszünk és valóra váltjuk terveinket. 

SZI - MÉ

Dr. Mészáros István, Aszaló polgármestere

Aszaló élhető és fejlődő település lett 

Az elmúlt években nagyon sokat se- ■
gített a közmunka program Csernelynek 
és remélhetőleg a jövőben is sokat fog. 

2017-ben 120 fő vett részt 4 különböző START 
programban, melyeknek köszönhetően emelke-
dett az életszínvonal és jelentős mértékben visz-
szaszorult a bűnözés községünkben - mondta 
Borsodi László, Csernely polgármestere. Telepü-
lés arculata megváltozott, élhetőbb lett. Egyúttal 
szeretnénk megköszönni a Belügyminisztérium-
nak a támogatást, amellyel a hátrányos helyzetű 
és mélyszegénységben élő családok anyagi hely-
zetén tudtunk javítani. Az állatállomány bővülése, 

valamint a térkő, járda és mederlapok 
gyártása közel négy millió forintos meg-
takarítást eredményezett az önkormány-
zatnak. 2018-ban folytatni kívánjuk a 
megkezdett munkálatokat. Mezőgazda-
sági programunkat uborkatermesztéssel 
kibővítve csatlakozunk az eddig már 
sikeresnek bizonyult hangonyi 
önkormányzathoz. Az elmúlt 
két évben több mint hétmillió 
forintból újítottuk meg több 
belterületi útszakaszunkat is. 
Sajnos ez a tél ismét jelen-
tős károkat, kátyúkat oko-
zott, melyek javítása, asz-

faltozása az idei 
közút program 
keretén belül 
fog megvalósul-
ni - hangoztatta 
Borsodi László. 
A több évtize-
de üresen álló 
Sturman kastély 
és magtár épü-
letének karban-
tartását, felújí-
tását szintén 
elkezdjük az idén 
m e g v a l ó s u l ó 

programokban.
Önerő hiányában egy kis 
önkormányzat egyetlen lehetősége a folya-
matosan megjelenő pályázatok figyelése és 
azok benyújtása. A Belügyminisztériumnak, 
illetve a kormánynak köszönhetően a közel-

múltban három pályázatunk is sikeres 
volt - tájékoztta lapunkat a pol-
gármester. A kistelepülési ön-
kormányzatok alacsony össze-
gű fejlesztéseinek támogatása 
című pályázati felhívásban egy 
belterületi áteresz és hídszer-
kezet felújítására 1.037.882 
forint vissza nem térítendő 

támogatást nyertünk. A szoci-
ális célú tűzifa program keretén 

belül 5.695.950 forint támogatást nyertünk 299 
erdei köbméter tűzifa vásárlására, amelyet 178 
szociálisan rászoruló család részére tudtunk kiosz-
tani. Legjelentősebb azonban a TOP-pályázatunk, 
amellyel az önkormányzatunk 67 millió 904 ezer 
forint 100 százalékos vissza nem térítendő támo-
gatásban részesült. Ennek elnyerésével a polgár-
mesteri hivatal épületének szigetelését, nyílászá-
ró-cseréjét, fűtési rendszerének korszerűsítését, 
valamint napelemes és biomassza kazánrendszer 
kiépítését valósítjuk meg. Végezetül Borsodi Lász-
ló polgármester megosztott egy megszívlelendő 
gondolatot: „a legnagyobb örömöm abból fakad, 
ha a csapatommal együtt dolgozhatok, nem pe-
dig magából a munkából.”  SZI 

Borsodi László, 
Csernely  polgármestere

Csernely: a legnagyobb öröm,
ha jó csapatban dolgozhatunk...

44
91

07
44

91
28



2018. február 23. 17

Az Edelény egresi városrészén  ■
működő óvoda energetikai korsze-
rűsítése már befejeződött azon be-
ruházások közül, amelyek megva-
lósítására az edelényi önkormány-
zat pályázati támogatást nyert el 
uniós forrásból a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Program-
ban. A többi támogatásban része-
sült projekt a műszaki tervezési 
szakaszban van.

Összesen 3,2 milliárd forint az az összeg, ame-
lyet a pályázatok eddigi elbírálása után már 
magáénak tudhat Edelény a jelenlegi uniós fej-
lesztési ciklusban. „Városunk nevében köszö-
netet mondok a magyar kormánynak és Deme-
ter Zoltán országgyűlési képviselő úrnak azért, 
hogy az edelényiek életminőségének a javítása 
érdekében megfogalmazott elképzeléseinket 
megvalósíthatjuk” – nyilatkozta Molnár Osz-
kár polgármester. 
Az egresi városrészen lévő óvoda korszerűsíté-

se elkészült, megtörtént a műszaki átadás. Az 
épület homlokzati hőszigetelést kapott, a külső 
nyílászárókat energiatakarékos üvegezésűek-
re cserélték, és hőszigetelt lett a zárófödém. 
A korábbi gázkazánt kondenzációs váltották, 
erről vezérlik a melegvíz-tárolót. A meleg víz 
előállítását napkollektorok is segítik. A radiá-
torokba termosztatikus szelepeket építettek 
be. A villamos fogyasztókat energiatakarékos 
üzeműekre cserélték, a fogyasztás költségeit 
napelemek alkalmazása is csökkentik. Sor ke-
rült az épület akadálymentesítésére is. 
„A további, már biztosan megvalósuló beruhá-
zásaink jelenleg az engedélyes, illetve egyes 
projektek esetében a kiviteli tervek elkészítésé-
nek a fázisában vannak – tájékoztatott Molnár 

Oszkár. – Úgy vélem, hogy néhány 
kivitelezés már tavasszal megkez-
dődhet, a többi a nyár vagy az ősz 
folyamán.” Az edelényiek régi vá-
gya teljesül majd azzal, hogy az 
egész várost átszelő és behálózó 
kerékpárút épül. Ez azt is jelenti, 
hogy a borsodi városrészen élők 
megnyugodhatnak: őket is érinte-
ni fogja a beruházás. Szintén ré-
gi álom volt az iparterület 
kialakítása, amelytől az 
inkubátorházzal együtt 
a munkahelyteremtő 
vállalkozások betelepü-
lését várják. A vállalko-
zók, az őstermelők és a 
vásárlók érdekét egy-
szerre fogja szolgálni 
a megépülő vásárcsar-
nok elárusítóhelyek-
kel, üzletekkel és egy 
gombavizsgálóval. A már 
most is impozáns sport- 
és szabadidőközpontban megépül a sport-
ház, amelyben az öltözőkön, szertárakon kívül 

ricochet pálya, 
kondicionáló és 
fitneszterem is 
lesz. A Malom-
árok déli részén 
tanösvényt ala-
kítanak ki, to-
vábbá új játszó-

tereket is kap a 
város. A társa-
dalmi felzárkóz-
tatás elősegíté-
se érdekében 
több progra-
mot indítanak 
be, s tető alá ke-
rül egy térségi 
foglalkoztatási 
paktum is. 
A támogatá-
si szerződés 
megkötésének 
a szakaszá-
ban van az a 

pályázat, amelyet a város lerom-
lott területeinek a rehabilitációjá-

ra nyújtottak be. Ennek keretében 
felújítanák és funkcióval töltenék 
meg a Bányászklubot, szociális 
és közfoglalkoztatási irodát ala-

kítanának ki, közösségi kertben 
termelhetnék meg az érintettek 

az alapvető élelmiszereket, sport-
pálya és játszótér épülne többek 

között a szegregátumban. 
Támogatásban részesült 
a város jelentős turiszti-
kai fejlesztése a Császta 
szőlőhegyen. Egy kb. 250 
méter hosszú, földalatti 
interaktív bemutatóhe-
lyet alakítanak ki, amely 
a térség bányászatának 
a fejlődéstörténetét mu-
tatja majd be innovatív 
elemekkel. A szőlőhegy-

re érkezőket fogadóépület 
várja majd konferenciate-

remmel, teázóval és ajándékbolttal. A gyer-
mekek számára tematikus játszóteret, az idő-
sebbek számára pedig pihenőparkot alakítanak 
ki. Nyertes lett az a pályázat is, amelynek ke-
retében nyolc önkormányzati tulajdonú lakást 
újítanak fel, illetve ösztöndíjprogramot indí-
tanak be a fiatalok helyben maradása érde-
kében. Szintén zöld utat kapott a művelődési 
központ színháztermének a felújítása, ahogy 
az eddigi vendégház közösségek házává való 

átalakítása is. 
Molnár Oszkár végezetül hangsúlyoz-
ta: a már nyertes pályázatok csak az 
összes tervezett beruházás egyharma-
dát teszik ki. Az előző uniós ciklusban 
megvalósult fejlesztésekkel együtt 
már ezek révén is, a még elbírálásra 
váró többivel együtt pedig még inkább 
várostörténeti jelentőségű fejlődésen 
mehet át Edelény. 
 SZI - BGy

Molnár Oszkár, 
Edelény polgármestere

Edelény sikere:
3,2 milliárd forinttal gyarapodtak

Fotók: EÖ
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Befektetés a közös jövőbe – Új  város épül, Tiszaújváros épül 
Két év alatt négymilliárd forin- ■

tot von el az állam Tiszaújvárostól, 
ennek ellenére a település töret-
lenül fejlődik, és reményteljes a 
jövője is. Bráz György polgármes-
terrel beszélgettünk.

- A 2017-es évet az újratervezés éveként 
aposztrofálták, ez azt jelenti, hogy új utak-
ra kellett lépniük? 
BRÁZ GYÖRGY: Bizonyos értelemben igen, de 
a célt, hogy Tiszaújváros egy élhető, fenntart-
ható, versenyképes, modern, kulturált település 
legyen, természetesen egyetlen pillanatra sem 
tévesztettük szem elől. Ellenkezőleg, épp ennek 
érdekében gondoltuk át újra a feladatainkat és 
teendőinket. A központi akaratból végrehajtott 
ipartelepítések kora lejárt, nekünk már fokozot-
tan kell ügyelnünk arra, hogy a gazdasági élet 
fejlődésének ideális körülményeit mi magunk 
teremtsük meg. Ennek érdekében csökkentet-
tük az iparűzési adót, igyekeztük fokozni a cégek 
betelepülési kedvét, és bebizonyosodott, hogy 
jó úton járunk. Gazdaságfejlesztési- és adóstra-
tégiánknak köszönhetően jelentős területeket 
értékesítettünk az ipari parkban, épül a Jabil lo-
gisztikai központja, készül a magyar-japán közös 
beruházással megvalósuló műgumigyár és elő-
készítés alatt áll a MOL Nyrt. eddigi legnagyobb 
volumenű beruházása, a Poliol-projekt. 
- Pedig kétmilliárd forint mínusszal kellett 
számolniuk a költségvetésben. 
BRÁZ GYÖRGY: Sajnos már többször tapasz-
taltuk, hogy az állam durván beleavatkozik az 
önkormányzatok életébe, folyamatosan igyek-
szik csorbítani a hatásköreit, hogy minél inkább 
központosíthassa hatalmát. A szolidaritási hoz-
zájárulás, amely minden jelentősebb iparűzési 
adóbevétellel rendelkező települést sújt, a mi 
esetünkben 1,7 milliárd forintos fizetési köte-
lezettséget jelentett, továbbá elestünk több 
mint 300 millió forint állami támogatástól is. 
Nyilvánvaló, hogy nem tehettünk úgy, mintha 
jelentéktelen problémáról lenne szó, de pánikba 
sem estünk. Igazságtalannak, egyfajta rablás-
nak tekintem az államnak ezt az intézkedését, 
ráadásul meg kell jegyezni, hogy - bár elvileg 
az állami fenntartású iskolák működtetésének 
finanszírozására szánják - valószínűleg sosem 
fogjuk megtudni, hová vándorolnak azok a mil-
liárdok, melyeket elvesznek tőlünk. Sajnos nem 
használhatok múlt időt, 2018-ban is folytatódik 
ez a rablás, idén is 2 milliárd forintunk vándorol 
az állam kasszájába. 
- Mennyiben befolyásolja ez az elvonás a 
költségvetést? 
BRÁZ GYÖRGY: Természetesen befolyásolta és 
befolyásolja most is, de nem lehetetleníti el. Az 
újratervezés azt is jelentette, hogy más utakat 
kerestünk céljaink megvalósításához. A költség-
vetést eddigi megtakarításainkból egészítjük ki, 

így sikerül biztosítanunk a közszolgáltatások, 
szolgáltatások, támogatások megszokott szín-
vonalát, a város zavartalan működését. A város-
részeket továbbra is egyenlően kezeljük, mint 
ahogy az iskolákat is, fenntartótól függetlenül. 
Meggyőződésem, hogy két korosztályt kell ki-
emelt figyelemben részesítenünk, a fiatalokat 
és az időseket. Ők még, vagy már nem rendel-
keznek elegendő lehetőséggel ahhoz, hogy több 
jövedelmet szerezzenek, az életkezdéshez vagy 
épp a nyugodt, megérdemelt pihenéshez kell 
segítséget nyújtanunk nekik. A fiatalok számá-
ra továbbra is folytatjuk például az ösztöndíj-
rendszert, az első lakáshoz jutók támogatását, 
az életkezdési támogatást, tavaly bevezettük a 
születési támogatást. Az idősek arányának nö-
vekedése szükségessé tette a gondozóház bőví-
tését, melyet meg is tettünk, januárban kezdte 

meg működését a 20 férőhelyes idő-
sek otthona. Az elvonások miatt 
a beruházások mértéke talán 
kevésbé volt látványos, mint 
terveztük korábban, de be-
fejeztük a folyamatban lévő 
felújításokat, fenntartottuk 
a támogatásokat, folytattuk 
a távhőszolgáltatás rekonst-
rukcióját, és több mint másfél 
milliárd forintot tudtunk fordí-
tani a középületek, közterületek 
megújítására is. A minimálbér és a 
garantált bérminimum emelésére ta-
valy és idén sem kaptunk központi forrást, ez 
mintegy 150 milliós többletkiadást jelent évente. 
Az ágazatok közötti bérfeszültség csökkenté-
sére szintén oda kell figyelnünk, saját pénzesz-
közeinkből finanszírozva azt, hiszen a dolgozók 
erkölcsi megbecsülése mellett az anyagi elisme-
rés is fontos tényező. Mindent összevetve azt 
mondhatom, hogy az eddigiektől nehezebb év 
van mögöttünk, és az idei sem ígérkezik köny-
nyebbnek, de a költségvetésünk jó, és a felada-
tainkat meg fogjuk oldani. 
- Kézenfekvő lett volna, ha - tekintettel az 
elvonásokra - megemelik a régi szintre az 
iparűzési adó mértékét. 
BRÁZ GYÖRGY: Maradt a csökkentett mérték, 
mert ezzel tudjuk segíteni a gazdasági szereplők 
versenyképességét, az új befektetők megjele-
nését, hosszú távon pedig ezzel tudjuk növelni a 
város anyagi stabilitását. A gazdaságfejleszté-
si- és adóstratégiánkkal továbbra is támogatjuk 
a már működő vállalkozásokat és az új beruhá-
zásokat. A MOL-nak például - mint említettem 
- ennek köszönhetően stratégiai befektetései 
lesznek városunkban. Sokszor elmondtam, nyi-
latkoztam már, hogy a város stabilitása nem-
csak az itt élő emberek számára fontos, hanem 
a térség települései számára is, hiszen mun-
kahelyet, s így megélhetést biztosítanak sok-

A Tiszaújvárosi Ipari Parkban mára elfogytak a közművesített területek

Bráz György, Tiszaújváros polgármestere
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sok környékbeli embernek is a nálunk 

működő cégek, a városunk által 
nyújtott szolgáltatásokat pedig 

szintén sokan veszik igénybe a 
tiszaújvárosiakon kívül. 
- Volt, vagy lesz-e visszalé-
pés a takarékosabb, meg-
fontoltabb gazdálkodás mi-
att az élet egyéb területein, 

például a kultúrában? 
BRÁZ GYÖRGY: Nem volt és 

nem is lesz visszalépés, minden 
hagyományos rendezvényt megtar-

tunk, a megszokott színvonalon. Egy 
település életében az alapokat az anyagi lehe-
tőségek adják, de szellemi értékek nélkül nem 
lehet gazdag egy város. Ide sorolhatjuk a kultu-
rális rendezvényeket, de magát a település kul-
turáltságát, a benne élő emberek erkölcsiségét 
is. Elődeink tisztességet és becsületet hagytak 
ránk örökül, nekünk kötelességünk megőrizni 
ezeket az alapvető értékeket, még akkor is, ha 
azt látjuk, hogy más „értékek” mentén is lehet 
érvényesülni a világban. A város rendelkezik 
egy 5 éves programmal, a városvezetésnek 
világos céljai vannak, megőrizni a társadalmi 
békét, s megfelelő komfortérzetet nyújtani a 
lakosságnak. 
- Polgármester Úr, említette, hogy jó a 
költségvetésük. Akkor lássuk a medvét, a 
számokat! 
BRÁZ GYÖRGY: Képviselő-testületünk első ol-
vasatban február 8-án tárgyalta a város idei 
pénzügyi tervét, a rendeletalkotás február 22-
én lesz. A költségvetési bevételek tervezett elő-
irányzata 6,9 milliárd forint, melyet az előző évi 
maradvány 800 millió forinttal, az állampapírok 
visszaváltása 1,5 milliárd forinttal egészít ki. A 
kiadások tervezett előirányzata 9,2 milliárd fo-
rint, ebből 8 milliárd a működési kiadás, a fel-
halmozási költségvetés kiadásainak előirányza-
ta 1,2 milliárd forint. Az előző évhez hasonlóan 

2018-ban is olyan kiadási tételek jelennek meg 
a költségvetésben, melyek jelentősen befolyá-
solják lehetőségeinket. Bevételt csökkentő té-
tel az egyes állami támogatások elvonása, ki-
adást növelő tétel ugyanakkor a szolidaritási 
hozzájárulás, a minimálbér, a garantált bérmi-
nimum emelése, melyhez központi forrásban, 
mint említettem, nem részesülünk. Az állami 
elvonások miatt összesen 2 milliárd forinttal 
csökkennek a város érdekében felhasználható 
források. Számos feladat, fejlesztési elképze-
lés megvalósításában gondolkodunk, azonban 
az előbb vázolt okok miatt ezek végrehajtása 
csak a mindenkori pénzügyi lehetőségeinkhez 
mérten, tudatos, fegyelmezett szemlélet mel-
lett, ütemezetten történhet. Annál is inkább, 
mivel számos, szakmailag megalapozott és 
előkészített pályázatot nyújtottunk be az elmúlt 
években, de valamennyi jelentős kérelmün-
ket elutasították. Olyan városirányítási modellt 

kívánunk működtetni, amely valós közösségi 
igények kielégítését szolgálja. Fontos alapelv, 
hogy minden forint elköltése ellenőrzötten, 
törvényesen és etikusan történjen. Elsődleges 
célunk, hogy Tiszaújváros élhető, fenntartha-
tó és versenyképes legyen. Kiemelten fontos a 
pénzügyi stabilitás megőrzése, az önkormány-
zati vagyon gyarapítása. A költségvetési előter-
jesztésben tömören, jelmondat szerűen is meg-
fogalmaztuk, hogy mit akarunk. „Befektetés a 
közös jövőnkbe. - Új város épül, Tiszaújváros 
épül.” Ésszerű városfejlesztés, felelős, haté-
kony és átlátható vagyongazdálkodás jellemzi 
2018-ban is a várost, úgy, hogy a kötelező és 
önként vállalt önkormányzati feladatokat ma-
radéktalanul és magas színvonalon látjuk el, és 
kiegyensúlyozott, ugyancsak magas színvonalú 
szolgáltatásokat nyújtunk. Az elmúlt években 
több programot is indított önkormányzatunk - 
„Látható Tiszaújváros”, „Zöldülő Tiszaújváros”, 
„Tiszaújváros visszavár”, „Virtuális/Digitális 
Tiszaújváros” - melyeket a nehezebb körülmé-
nyek, rosszabb feltételek ellenére folytatunk, 
ezek elemei beépültek a költségvetésbe. Ugyan-
csak folytatjuk a távhőszolgáltatás rekonstruk-
cióját, elsősorban az önkormányzati tulajdo-
nú TiszaSzolg 2004 Kft.-nél képződő források 
terhére. A szakképzett munkaerő megtartása 
érdekében arra törekszünk, hogy az alkalma-
zottak juttatásai megmaradjanak, a külön jut-
tatásokat, melyeket az utóbbi években nyújtot-
tunk, továbbra is biztosítani kívánjuk. További 
bérelemeket is biztosítunk az intézményeink-
nél és a gazdasági társaságainknál foglalkoz-
tatottak részére. Feltétlenül megtartjuk azon 
támogatási formákat, amelyekkel segíthetjük 
a szociálisan rászorulókat, az időseket, illetve 
a fiatalok Tiszaújvárosban maradását, a fiata-
lok Tiszaújvárosba vonzását, az itteni család-
alapítást. SZI 

Bráz György polgármester és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter együtt helyezte le a 
Jabil logisztikai központjának alapkövét Fotók: TK

A MOL Petrolkémia területén jelentős beruházások indulnak
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Alsóvadász polgármestere, Szemán János  ■
úgy látja, egy vidéki polgármester élete küz-
delmekkel teli. Mindennap újabb és újabb 
kihívásokkal kell szembenézni. Az 1600 fős 
község eddigi legnagyobb problémája a mun-
kanélküliség volt, amelyet a közmunkaprog-
rammal sikerült megoldani, megszűnt a mun-
kanélküliség. A problémák mellett persze 
sikerek és örömök is akadnak bőven.
Mint minden megyei településen, Alsóvadászon is prob-
léma a közbiztonság helyzete – mondja Szemán János. 
Alsóvadászon a lakosság 50 százaléka roma származá-
sú. Fontos a rendőri jelenlét a faluban, de emellett pol-
gárőrséget és faluőrséget is működtetünk. Az utóbbi 
közmunkásokból áll. Én is polgárőr vagyok és havonta 
egy négyórás önkéntes szolgálatot vállalok. A közmun-
kaprogramban próbálunk minél eredményesebbek lenni. 
Az elmúlt időszakban 160-170 embernek tudtunk elfog-
laltságot, pénzkereseti lehetőséget biztosítani. Sajnos 
nagyon kevés köztük a szakképesítéssel rendelkező, 
ezért is szorgalmazom a képzéseket és az átképzése-
ket. Akadnak szép számmal olyanok is, akiknek még a 
8 osztályos végzettsége sincs meg, így őket az iskola 
elvégzésére kapacitáljuk. Nem könnyű feladat rászok-
tatni az embereket a rendszeres munkavégzésre, főleg 

azoknál, akiknek ez az első munkahelye. 
Amikor belevágtunk a Start programba, 
első lépésként a gépek beszerzése tör-
tént meg. Pályáztunk traktorra, pótko-
csira, aprítékoló és lapvibrációs gép-
re, vannak motoros fűkaszáink és 
motorfűrészünk is. Folyamatosan 
karbantartjuk a település közterü-
leteit, parkokat, temetőket, a fut-
ballpályát. A mezőgazdasági utak 
mentén a padkákat tartjuk rend-
ben, régi utakat tisztítunk meg a 
növényzettől, folyamatosan gon-
dozzuk a vízelvezető árkokat. A 
program keretében útkarbantar-
tást, járdajavítást végzünk, de épí-
tettünk már új járdákat is. 
Az alsóvadászi közmunkaprogram nagy segítséget je-
lent az itt működő intézményeknek, az önkormányzati 
konyhának, a közösségi háznak, iskolának, óvodának. 
Növénytermesztéssel foglalkozunk 1–1,5 hektáron. Itt 
olyan növényeket termesztünk, amelyre a helyi kony-
hának szüksége van. Sertéstelepet is tartunk fenn, az 
épületet a program keretében alakítottuk át, de garázst 
is építettünk elnyert gépparkunknak. Állandó résztve-
vői vagyunk a közfoglalkoztatási kiállításoknak, amelyet 
a kormányhivatal szervez – újságolja Szemán János. 
Büszkék vagyunk a munkánkra, hiszen elnyertük már 
el a legszebb pavilon címét is, két másik önkormány-
zattal közösen. 
Alsóvadász polgármestere arról is beszélt, hogy aktívan 
részt vesz az önkormányzat a pályázati kiírásokon. Fon-
tos a képviselő-testület számára, hogy minél több for-
rással gazdagítsuk a falut, elsősorban a 95 és 100 szá-
zalékos támogatottságú pályázatokon indulunk, mivel 
az önkormányzatnak nincs nagyarányú önerője. Tavaly 
az önkormányzati konyha felújítására 40 millió forintot 
nyertünk. Az egészségügyi központ és a védőnői szolgá-
lat épülete 47,5 millió forintból újul meg. Nyolc telepü-
léssel konzorciumban humán-szolgáltatások fejlesztése 
pályázaton jártunk sikerrel, ahol a 200 millió forintból 
25 millió forint jutott Alsóvadászra. Az idén új bölcsőde 
építésére 211 millió forintot nyertünk. A beruházás vár-
hatóan jövő évre készül el. A szegregációs programban 

az első ütemben 200 millió fo-
rintot szereztünk meg kutatá-
sokra, képzésekre, fejlesztésekre, a második 
szakaszban pedig 5 lakás, szolgáltatóközpont 
és egy szolgáltatóház épül meg. Voltak kisebb 
értékű sikerek is, 20 milliót kaptunk mezőgaz-
dasági utak rendbetételére, de ebből gépeket 
vásárolunk, melyek az utak karbantartását 
szolgálják. Pályázati pénzből újítjuk fel a vi-
lágháborús emlékművet és egy új 56-os em-
lékművet avattunk fel. 
Aktív közösségi életet él Alsóvadász – tette 
hozzá Szemán János. A sportegyesület foci-
csapata a megyei másodosztályba szeretne 
felkerülni, jelenleg veretlenül áll a tabellán. 
Tagja vagyok a Faluszépítő és Hagyomány-
őrző Egyesületnek és elnöke az Alsóvadászi 

Időskorúak Alapítványának. A vegyes énekkarunk to-
vább öregbíti Alsóvadász jó hírét a megyében, évente 
otthont adunk a kórusfesztiválnak, ahol 6-8 kórus mu-
tatja be tudását. Kiemelt programunk az idősek napja 
és a falunap is, sikerült pályázaton elnyernünk egy profi 
hangosító berendezést, amely jó szolgálatot tesz ren-
dezvények szervezésekor. Nagy örömünk az is, hogy a 
Rákóczi Leader – amelyet hét település hozott létre – a 
rendezvények támogatására kapott alapot egyenlően, 
nem pedig település-lélekszám arányában osztják szét 
az anyagi forrásokat. 
Szemán János személy szerint is hálás a magyar kor-
mánynak és a térség országgyűlési képviselőjének, De-
meter Zoltánnak azért, hogy támogatják Alsóvadász 
fejlesztését. A jövőben is lesz még tennivaló bőven. 
Szeretnénk Árpád-kori református templomunk felújítá-
sát, ha csak lépésekben is, de mihamarább megkezdeni. 
Szüksége lenne a falunak egy új, vagy felújított polgár-
mesteri hivatalra, mert a jelenlegi szűkös és energetikai 
szempontból nem költséghatékony. A malom épülete is 
felújításra szorul, a belterületi utak közül legalább még 2 
km-es szakaszt rendbe kell hoznunk. Alsóvadászról na-
gyon sokan járnak be Szikszóra, gyakran biciklivel, ezért 
fontos lenne egy kerékpárút megépítése. Szemán János 
úgy látja, az eddigi sikerek arra buzdítják őket, hogy a 
jövőben is tartsanak ki céljaik megvalósítása mellett. 

SZI - MÉ

Szemán János, 
Alsóvadász polgármestere

Alsóvadászon a befektetett munka megtérült 

Fotók: PH

Összességében sikeresnek mondha- ■
tó városunk szempontjából az elmúlt 
esztendő, bár nem tudtuk minden el-
képzelésünket maradéktalanul megva-
lósítani - jelentette ki Szobota Lajos, 
Rudabánya Város polgármestere. 

Azt azonban elmondhatjuk, hogy az elmúlt évi ered-
ményekre alapozva 2018-ban sok területen előrelép-
hetünk. A tavalyi pozitívumok közül a következőket 
emelném ki: intézményeink zökkenőmentesen mű-
ködtek, a kötelező önkormányzati feladatokban nem 
volt elmaradás. Új idegenforgalmi létesítményeink 
(a Rudapithecus Látogatóközpont, valamint a hoz-
zá csatlakozó Látványtár és Tájház) az elmúlt évben 
már megkezdték rendszeres működésüket, bár még 
ezekkel kapcsolatban vannak tennivalók. Több sike-
res pályázatunk volt, amelyek gyakorlati megvalósí-
tása 2018-ban kerül sorra. Ezek közül a legfontosab-
bak: a Bányászattörténeti Múzeum ásványtárának 
felújítása, a Városháza épületének korszerűsítése, 
turisztikai objektumaink infrastrukturális fejleszté-
se, a belterületi utak burkolatának javítása - hang-
súlyozta Szobota Lajos. Sajnos ezúttal sem nyert az 
a pályázatunk, amely ódon művelődési házunk rég-
óta esedékes felújítását célozta meg. Fontos len-
ne egy új konyha-étterem létrehozása, amely nem 

csak a gyermek- és szociális étkez-
tetést, hanem az idegenforgalmat is 
szolgálná. Az utóbbira már a terület 
és a tervek is rendelkezésre állnak, a 
megvalósításhoz szükséges pénzt kell 
még megszereznünk. Remélem, 
hogy az említett két beru-
házásra is hamarosan sor 
kerülhet. 
Jelentős eredményeket 
értünk el a közfoglalkozta-
tás terén, a Városüzemel-
tető Nonprofit Kft. kereté-
ben. Városunk 2017-ben 
több járási, megyei vagy or-
szágos rendezvénynek adott 
otthont (mazsorett-találkozó, Nemzedékek Találkozó-
ja, Bányász Dalostalálkozó, Múzeumi Nap). Szeptem-
ber elején ezúttal is sikeresen zajlott le hagyományos 
városnapunk, amelyre immár a 10. alkalommal ke-
rült sor. A társadalmi-kulturális élet az egész évben 
mozgalmas volt. Külső kapcsolataink is fejlődtek: 
testvértelepülési megállapodást írtunk alá a kárpát-
aljai Badalóval (korábbi testvérvárosaink a szlovákiai 
Dobsina és a székelyföldi Borszék). 
Ebben az évben töretlen lendülettel folytatjuk a már 
megkezdett fejlesztéseket. Az év elején örömmel 
értesültünk egy újabb pályázati sikerről: a „Helyi 
identitás és kohézió erősítése a szuhavölgyi tele-
püléseken” című TOP-pályázaton 70 millió forintot 
nyertünk, konzorciumban több környékbeli település-
sel együtt, melyből 47 millió forint illeti Rudabányát. 
2018-ban a legfontosabb feladatunk az említett nyer-
tes pályázatok megvalósítása - hangoztatta Szobota 
Lajos. Velük kapcsolatban még sok a tennivaló, az 
előkészítés sajnos majdnem annyi időt vesz igény-
be, mint maga a megvalósítás. Intézményeink mű-
ködési színvonalát mindenképpen meg szeretnénk 

őrizni vagy a lehetőségek szerint 
fejleszteni. Reméljük, hogy a Város-
háza most kezdődő felújítása nem 
fogja hátráltatni a hivatali munkát, az ügyfelekkel 
való kapcsolatot. Sok reményt fűzünk idegenforgal-

mi létesítményeinkhez, azt várjuk tőlük, hogy 
minél nagyobb számban vonzzák város-
unkba a látogatókat. Természetesen az 
idén is elsődleges célunk minél több pá-
lyázat elnyerése, amelyek már a követke-
ző évek fejlesztéseit szolgálják. Az idén 
sem maradnak el a hagyományos közös-
ségi-kulturális rendezvények, amelyek az 
utóbbi két évtizedben hírnevet szereztek 

Rudabányának. 2018-ban ünnepeljük újbóli 
várossá válásunk 10. évfordulóját; ebből az 

alkalomból tudományos igényű helytörténeti mono-
gráfia megjelentetését tervezzük. Hazai és nemzet-
közi kapcsolataink szélesítése is terveink között sze-
repel. Reméljük, hogy a közfoglalkoztatás jelenlegi 
szintje fennmarad, mert más lehetőségünk nincs a 
helyi (önkormányzati) gazdasági feladatok megoldá-
sára. Az elmondottak mellett még számos elképze-
lésünk van településünk fejlesztésére és a lakosság 
életkörülményeinek javítására, amelyek a rendelke-
zésünkre álló anyagi források függvényében valósul-
hatnak meg - érvelt Szobota Lajos. SZI - BGy

Szobota Lajos,
Rudabánya polgármestere

A Rudapithecus Látványtár vasbeton-épülete

Az eddigi eredményekre építenek Rudabányán

A felújítás alatt levő Városháza Fotók: PH
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SUZUKI és 

NYUGATI 
autóalkatrészek 

+ szervizelés 
egy helyen! 
Alkatrész-
ügyintézés
kedvezménnyel

SUZUMIS BT.
3527 Miskolc, 

József A. u. 88.
Tel.: 46/359-452, 

20/377-3923

FOGORVOSI MAGÁNRENDELŐ
Dr. Jakab Erzsébet fogorvos

Gyermek- és felnőtt 
fogászat kellemes

környezetben

Bejelentkezés: 
30/497-4340

@jakabdent
Tiszaújváros

Miskolci szerszámgyártó 
cég keres 

CNC-marós 
és fröccsöntő 
gépbeállító 

munkakörre munkatársakat, 
betanítást vállaljuk.

Jelentkezés:
jaborcsik.agnes@inter-v.hu
Tel.: +36-20/488-6007 (7-15 óra)

Kiemelt ajánlataink:
l Prága – Karlovy Vary ápr. 18-20.*, okt. 20-22.
   Miskolcról: 36 400 Ft
  *Tiszaújvárosból, Hajdúnánásról, Polgárról is: 38 400 Ft
l Húsvét a cseh fürdővidéken ÚJ! (Kutna Hora, Karlovy Vary, Loket, Cesky Krumlov...)
  márc. 30–ápr. 1. 39 800 Ft
l Húsvét Pozsonyban és környékén ÚJ!  (Selmecbánya, Szentantal, Fülek, 
 Dévény, Schloss Hof, csokigyár,…) márc. 30–ápr. 1. 28 500 Ft
l Orchideafarm és trópusi kert, Dobronak (ANYÁK NAPJA!) május 5. 10 900 Ft
l Bécs – Schönbrunn (Gyermeknap!) máj. 26. 9 900 Ft
l Plitvicei-tavak (non-stop) máj. 18-20., szept. 7-9. 13 800 Ft
l Pünkösd és sörfesztivál Prágában + Lednicei kastély, Pozsony 
  máj. 19-21. 34 400 Ft
l Tihanyi Levendula Fesztivál  jún. 23. 7 900 Ft
l LEVENDULATÚRA Kirándulás a Pannonhalmi Apátsághoz jún. 30. 7 900 Ft
l Pihenés a horvát Adrián – kirándulásokkal Csáktornya, Zágráb, 
 Krk-sziget, Skocjan barlang, Plitvicei-tavak júl. 6-9.  160 Euro
l Toszkána és tengerpart júl. 9-15., aug.14-20.
   39 000 Ft + 120 Euro helyett 
   febr. 28-ig csak 35 000 Ft + 110 Euro!
l Betlér-Dobsinai jégbarlang júl. 7., aug. 25. 4 400 Ft
l Kirándulás Zakopánéba aug. 11. 7 600 Ft
l Székelyföldi barangolás aug. 16-20. 48 500 Ft
l Krakkó-Wieliczka-Zakopane-Auschwitz aug. 18-20., okt. 20-22. 32 900 Ft
l Bártfa, a Felvidék ékszerdoboza – Dunajeci tutajozással aug. 25. 7 600 Ft
l Orchideafarm és trópusi kert, Dobronak + Székesfehérvár – Gödöllő, 
 Királyi Kastély szept. 1-2. 20 000 Ft
l A Duna delta felfedezése - Hajózás a deltában, fürdés a Fekete-tengerben
  szept. 18-24. 77 900 Ft

EuroMiskolc Travel 
Utazási Iroda 

3530 Miskolc, Széchenyi u. 54. fsz.1. 
46/322-527, 06-70/774-1908
www.euromiskolctravel.hu 
info@euromiskolctravel.hu

Miskolcról induló kirándulások, városlátogatások, 
nyaralások 2018-ban is BOMBA áron!
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Sorrentoi-félsziget csodái
(Capri, Nápoly, Vezúv, Pompei, 

Sorrento, Amal�, Positano)
2018. máj. 25-30.   

CSAK 38 400 Ft + 150 Euro

Sorrentói-
félsziget

Toscana Montenegro Prága

Körutazás a Balkánon nyaralással  
(Szerbia – Montenegro – Albánia – Bosznia 

– Horvátország) Ózdi indulással is!
2018. jún. 22 – júl. 1. Előfoglalási ár:
 febr. 28-ig:  230 Euro+ 37 000 Ft/fő!
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61.900 Ft 88.900 Ft

www.ajtoablakmiskolc.hu
Tel.:  06-30/525-60-91
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119.900 Ft

- kőfaragó, vágógép kezelő
- raktáros

(targonca és híddaru használatához 
megfelelő engedély szükséges)

- csomagoló
Előny:  – kőiparban szerzett tapasztalat
Elvárások:  – igényes munkavégzés, 
 – műszaki rajz értelmezés
Bérezés: – szakmai tudással arányosan

kőmegmunkálással 

az alábbi pozíciókba:

Érdeklődni: hétköznap 8:00–15:00
Telefon: 46/591-020 

E-mail: info@estkft.com

Lótusz Kollekció 

a természetes alapanyagok, az

intenzív színek és a különleges 

fazonok szerelmeseinek.

Üzleteinkben kisszériás 

olasz termékek, attraktív

és különleges nepáli, indiai 

és thaiföldi  ruhák várják 

a tömegből kitűnni 

vágyó gazdáikat. 

Vágd ki ezt a hirdetést és vidd magaddal! 

5000 Ft feletti vásárlásnál 1000 Ft kedvezményt 

kapsz érte mindhárom üzletünkben.

Miskolc - Szinvapark I. emelet, 

Tiszaújváros és Kazincbarcika 

Tesco Áruház

facebook.com/

lotuszkollekcio
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A sikeres önkormányzati-, vala- ■
mint helyi vállalkozók, civil- és sport-
szervezetek, egyházak pályázatai-
nak köszönhetően több mint 17 mil-
liárd forintnyi fejlesztés valósul meg 
a következő években Sárospatakon. 
A munkálatok egy jelentős része 
még idén elkezdődik – mondta la-
punknak Sikora Attila, a város alpol-
gármestere.
Mint elmondta, a pályázatok egy nagy szeletét 
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Prog-
ram, vagyis legtöbbet emlegetett nevén a TOP-os 
pályázatok teszik ki. Ennek keretében 10 nyertes 
pályázatot könyvelhet el Sárospatak. Ezeknek a 
pályázatoknak a jelentős része még 2016-ban ké-
szült el és a tavalyi év második felében kezdtek 
el érkezni egymás után a kedvező hírek – közölte 
Sikora Attila. Az alpolgármester a felsorolást az 
ipari park kialakítására nyert 549 millió forinttal 
kezdte. A második, a Móricz Kollégium konyha-
felújítása, amire 73 millió forintot költhetett az 
önkormányzat, ez a beruházás egyébként már a 
végéhez közeledik. Jelentős fejlesztésnek ígér-
kezik a Megyer-hegyi Tengerszem turisztikai be-
ruházása, amelynek keretében kerékpárúttal ki-
bővített út készül el a többször is az év legszebb 
természeti értékének választott idegenforgalmi 
célponthoz vezető útszakasz egy részén. Annak 
végén pedig parkolót, esőbeállót alakítanak ki. 
Onnan már csak gyalogosan lehet majd meg-
közelíteni a Tengerszemet, ahol kilátó, valamint 
egyéb ismeretterjesztő látnivaló készül el hama-
rosan. Ugyancsak az idegenforgalmat szolgálja 
majd a „Bodrog varázs” fantázianevű program, 
amelyet a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel és 
a többi Bodrog-parti településsel közösen való-
sít meg a pataki önkormányzat. A támogatásból 
megújulnak a kikötőhelyek és egységes arcula-
tot kapnak, de kihelyeznek például úgynevezett 
„okos bójákat”, amelyek a vízi- és szabadidős 
programok kedvelőinek hasznos információkat 
gyűjtenek (vízhőmérséklet, - tisztaság), ezek 
pedig az interneten elérhetők lesznek. Az alpol-
gármester megemlítette a bölcsődefejlesztésre 
megítélt 60 milliós támogatás is. Mintegy 243 
milliót fordíthatnak a régi piac területének rend-
betételére, amely nemcsak a helyi kereskedésre 
lesz alkalmas, de akár szabadtéri rendezvényekre 
is. Az úgynevezett „Zöld Város Program” ered-
ményeként közparkok újulnak meg, új utcabú-
torok kerülnek ki és elektromos töltőállomás is 
létesül Sárospatakon, amellyel az elektromos, 
vagy hibrid járművek tölthetők fel. 
Sikora Attila kiemelte: régi igény a sárospatakiak 
és a turisták részéről is, hogy a Végardó Fürdő-
höz vezető Herczeg utcát végre minden igényt 
kielégítően rendbe tegyék. Amikor ugyanis az 
út közel két évtizede elkészült, nem megfele-
lő alapokat kapott, így folyton kátyúsodott, az 
önkormányzatnak minden esztendőben több 

millió forintot kellett költenie a hibák kijavítá-
sára. Most egy kerékpárúttal kibővülve végre 
rendesen elkészülhet az út, amire félmilliárd 
forintot lehet költeni – tudtuk meg az alpolgár-
mestertől. Kiemelte: az energetikai korszerűsí-
tést célzó, 247 millió forint értékű pályázat kivi-
telezése befejeződött, ennek eredményeként az 
Újbástya Rendezvénycentrum, az Erdélyi János 
Iskola, valamint a gondozási központ több épü-
letén egyebek mellett nyílászárókat, cseréltek 
és napelemeket helyeztek el. A felsoroltakon túl 
124 millió forintot nyert az önkormányzat a helyi 
foglalkoztatás elősegítésére, a helyi közösségi 
fejlesztési stratégia megvalósítására pedig 250 
millió fordítható. Ez utóbbi összeget a városban 
működő civil szervezetek bevonásával használ-
ják majd fel.
A Rákóczi-vár környékén a Magyar Nemzeti Mú-

zeum Rákóczi Múzeumával közösen valósul meg 
egy másfél milliárd forint értékű beruházás – 
tudatta Sikora Attila. Ebből az önkormányzati 
rész 359 millió forint, amiből a Kruczik-gödör 
melletti várfalrész, valamint a lőportorony újul 
meg, amelyben interaktív tereket is kialakíta-
nak. Nyolc települést érint az a közel félmilliárd 
forintos program, amely a térség humán kapaci-
tását erősíti és Sárospatak a konzorciumvezető. 
Ebben szakemberképzéstől a nyári táborokon át 
az érzékenytő programig sok minden benne van, 
elsődleges cél a helyi munkaerő igény és az ál-
láskeresők felkészültségének egy szintre hozá-
sa. Az alpolgármester aláhúzta: nagyon fontos a 
Végardó Fürdő fejlesztése, amire másfél milliárd 
fordítható egy sikeres pályázat révén. A kivite-
lezés során téliesítik a legjelentősebb sárospa-
taki turisztikai attrakciót, amely évente mintegy 
250 ezer vendéget fogad annak ellenére, hogy 
igazán csak három hónapon át tud teljes kapaci-
tással működni. Most ezt az időszakot szeretnék 
kitolni az új lehetőségekkel. Az alpolgármester 
hozzátette: már zajlik a végardói víz gyógyvízzé 
nyilvánítása is, amely új lehetőségeket nyit meg 
a szolgáltatások bővítésében. 
1,3 milliárd forintból újul meg A Művelődés Háza 

és Könyvtára. A jellegzetes Makovecz Imre ter-
vezte idén éppen 35 éve átadott épületre rá-
fér a jelentős felújítás, amelyhez a Makovecz-
program biztosítja a forrást. Mint megtudtuk 
a beruházás idejére három helyszínre költözik 
az intézmény szolgáltatási köre: az Újbástya 
Rendezvénycentrumban az alaptevékenység, a 
könyvtár a Comenius Campus épületében, míg 
a mozi a Képtárban kap helyet. Az egyik legna-
gyobb, egyösszegű támogatást – 2,8 milliárd 
forintot - a derogációs pályázatra kapta a vá-
ros, amelyből az elavult szennyvízhálózatot újít-
ják meg. Sikora Attila elmondta: remélik, hogy 
ezzel nemcsak környezetbarátabb lesz a szol-
gáltatás, de megszűnik az a bűz is, ami a város 
egyes részein megkeseríti az emberek életét. 
Az alpolgármester emlékeztetett rá, hogy a he-
lyi sportélet körülményei is tovább javulnak: 191 
millió forintból egy új, szabvány méretű, söté-
tedés után is használható műfüves pálya épül 
és a centerpálya mellett is fedett lelátó létesül. 
Ugyancsak folytatódnak a helyi egészségügyi 
ellátást érintő fejlesztések, most egy 80 és egy 
90 millió forintos eszközbeszerzési pályázat 
eredményeként az egynapos sebészet feltét-
elei javultak sokat. 
400 millió forintból újulhat meg az Árpád Vezér 
Gimnázium tetőszerkezete, amelyre az intéz-
mény fenntartója a KLIK pályázott – folytatta az 
alpolgármester azokat a beruházásokat említve, 
amelyekre nem az önkormányzat pályázott, de 
a várost erősítik. Ugyancsak a gimnáziumhoz 
kapcsolódik a Móricz Zsigmond Kollégium 150 
millió forint értékű felújítása is. A B-A-Z Me-
gyei Kormányhivatal a Sárospataki Járási Hiva-
tal épületét újíttatta fel 170 millió forintból. A 
Sárospataki Utánpótlás Nevelő Sportiskola 250 
millió forintból három éven át sporttal kapcsola-
tos egészségmegőrző, prevenciós programokat 
szervez 41 településen. 300 millióból honvédel-
mi sportközpont épül Kispatakon, ahol nemcsak 
lőtér lesz, de küzdősportokra alkalmas edzőte-
rem is. Sikora Attila megjegyezte: a városban 
terjedő hírekkel ellentétben a létesítmény mű-
ködése nem jár majd különösebb zajhatással. 
Építkeznek az egyházak is. A Római Katolikus 
Egyház 1,5 milliárd forintot fordíthat a Szent Er-
zsébet utcai egykori óvodaépület átalakítására, 
amelyben zarándokház kap helyet, de megújul 
a szemközi plébánia épület, valamint a bazili-
ka belső felújításait is elvégzik. A református 
templom 300 millió forintból elvégzett felújí-
tása a végéhez közeledik és épül a Sárospata-
ki Református Kollégium sportlétesítménye is, 
mintegy 1,2 milliárd forintból – foglalta össze az 
alpolgármester. 
Sikora Attila felhívta a figyelmet arra is, hogy 
idén ünnepli Sárospatak újra várossá nyilvá-
nításának ötvenedik évfordulóját. A jubileumi 
esztendőt számtalan program színesíti, ame-
lyeket érdemes figyelni a város honlapján, va-
gyis a sarospatak.hu–n. A kiemelt programot 
augusztus 20-án tartják. 
 SZI 

Milliárdos fejlesztések adnak 
új lendületet Sárospataknak 

az újra várossá nyilvánítás évfordulóján
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A pályázatok kiértékelése sokat vá- ■
ratott magára, még most is vannak el-
bírálás alatti kérelmeink, igényeink – 
jelentette ki Hajdú János, Hernádkak 
polgármestere.
Több pályázatunk jelen pillanatban még nincs elbírálva, 
ez még előnyös is lehet, hiszen a végső döntés kimon-
dása előtt mindig reménykednek a településvezetők. 
Kedvező esetben a halasztás miatt akár profitálhatunk 
is ebből. Szerencsére azonban egy sor benyújtott pá-
lyázatunkban már megszülettek a pozitív döntések. A 
településképet meghatározó épületünk, azaz a polgár-
mesteri hivatal tetőszerkezetének cseréjére és a födém 
felújítására 15 millió forintot fordíthatunk.
A TOP 1.1.1-pályázat révén sikerült elnyernünk 450 mil-
lió forintot ipari parkunk fejlesztésére – újságolta Hajdú 
János. Az ipari övezetünket évek óta fejlesztgetjük bár 
nem voltak forrásaink hozzá. De elkezdtük a munkála-
tokat és sikerült egy 1,5 hektáros területet 3 telephelyé 

fejleszteni. Ezek a területek hasznosultak, gazdára 
találtak. Most is van érdeklődés az ipari park-
ba való betelepülésre. Ez az iparűzési adó 
szempontjából is fontos számunkra. De a 
legfontosabban a létesülő munkahelyek. 
Szerettünk volna egy kerékpárutat is 
létesíteni, melyet összekötöttünk 
volna a körforgalommal, erre 
azonban egyelőre nincs le-
hetőségünk. De bízunk ab-
ban, hogy majdcsak előte-
remtjük az ehhez szükséges 
mintegy 50 millió forintot. Van 
bent jelenleg egy pályázatunk kültéri me-
zőgazdasági utak fejlesztéséhez szükséges gépek be-
szerzésére, ebből szeretnénk gépet nevezetesen egy 
traktort venni. Pályáztunk még a  Biztos Kezdet Gye-
rekház programban is , de még bírálat alatt van. 
Az a határozott véleményem: munkához kell juttatni az 
embereket, ez azonban csak akkor lehetséges ha szak-
képzettséget szerezni, ezért is fontos az iskoláztatás. 
Ezért támogatunk minden olyan programot amiben 
felnőtt képzés van. Tagja vagyunk az ongai foglalkoz-
tatási paktumnak is. 
Prioritásunk a Belegrád településrészünkön, immáron 
harmadszor megrendezendő Borsodi Vágta, amelynek 
várható időpontja augusztus 5-e, vasárnap. A legki-
sebbektől az idősekig szeretnénk egész napos progra-
mokat kínálni, az előkészítő munka máris elkezdődött. 
Remélhetőleg az ország egyik legnagyobb ugrálóvárát 
is sikerül idecsábítanunk! Természetesen egy sor lo-
vas produkción is szórakozhatnak a jelenlévők, lesz 
pónilovaglás. és természetesen fellépők sokasága. Az 
Irigy Hónaljmirigy a sztárvendég, már visszajelezték 
érkezésüket. 
Belegrádon tavaly 12 millió forintból sikerült végre 
rendbe tenni a Dózsa György utcát, 2010-ben az árvíz 

teljesen tönkretette, olyan 
hepe-hupássá vált, 

hogy teljes pályaszerkezet cseréjét 
kellett végrehajtanunk – hangoz-

tatta Hajdú János.
Arra törekszünk, hogy minden 
út és utca aszfaltozott legyen 
Hernádkakon is. A település 
komfortjának javítása lénye-
ges, hiszen az idetelepülő csa-
ládok szeretnének jó körülmé-

nyek között élni.
Az óvoda energetikai korszerűsítését 
sajnos nem tudtuk a TOP-ban meg-

pályázni, de ha lesz még lehetőségünk, természetesen 
újra pályázunk. 
Korábban megújult a ravatalozó külseje, most a Bel-
ügyminisztériumtól 1,7 milliót kaptunk arra, hogy a 
ravatalozó belsejét leburkoljuk, elektromos hálózatát 
teljesen kicseréljük. 
Hernádkak megtartó erejét jelzi, hogy nem csökken, 
hanem növekszik a létszámunk és növekednek az in-
gatlan áraink is. A régi víkendövezetet sikerült belte-
rületté nyilvánítani, az itt található kis méretű porták 
( 400 m2) mára nagyon divatosak lettek. Sokan tele-
pültek és települnek le ide véglegesen.
Hernádkakon jó az egészségügyi és a védőnői ellátás. 
Minden szerdán elérhető nálunk a labor, így nem kell 
vérvételre Miskolcra utazniuk az itt élőknek. Többször 
is nekifutottunk annak, hogy legyen egy korszerű térfi-
gyelő kamerarendszerünk - ez nagyon hiányzik - eddig 
sikertelenül. Remélhetőleg előbb-utóbb ez is meglesz. 
Célok, feladatok mindig vannak, néha sokáig kell vár-
nunk a megvalósulásukra, de nem adjuk fel, bízunk ab-
ban, hogy elképzeléseinket maradéktalanul sikerül majd 
megvalósítanunk – fogalmazott Hajdú János.
 SZI - BGy 

Hajdú János, 
Hernádkak polgármestere

Bíznak elképzeléseik megvalósulásában a 
hernádkakiak 

Eredményesen és sikerrel zárta a ta- ■
valyi pénzügyi-gazdasági évet az abaúji 
Szalaszend önkormányzata. Dr. Tóth 
István polgármester arról beszélt, hogy 
az év elején tervezett programjaikat 
megvalósították, intézményeik műkö-
dése gazdasági szempontból kiegyen-
súlyozott volt.
Ahhoz, hogy ezt a célt elérjük természetesen a költ-
ségvetés fegyelmezett teljesítése elengedhetetlen 
feltétel volt - teszi hozzá a polgármester. Tavaly több 
pályázaton is sikerrel jártunk. Ennek köszönhetően 
sikerült felújítanunk az önkormányzati konyhánkat. 
Egy másik támogatásból az Ady E. és a Rákóczi utak 
felújítása is megtörtént. Jó hír az is, hogy megnyer-
tük a Társadalmi Operatív Programban közös ön-
kormányzati hivatalunk energetikai felújításának a 

forrását, amely munkálatok hamarosan 
elkezdődnek. Külön öröm számunkra, 
hogy egy beruházó cég a településünket 
választotta egy 2 hektáros területű nap-
elem park megvalósítására. Információim 
szerint ez lesz szűkebb térségünk leg-
nagyobb napelem-parkja.
A 2017-es közfoglalkoztatási prog-
ramjaink megvalósítása nagyrészt 
befejeződött, de akadnak még 
olyan programok, aminek a le-
járati határideje február 28-a - 
tájékoztat a polgármester. Az 
időjárás nem mindig volt ke-
gyes hozzánk. Komoly fenn-
akadásokat okozott a belvíz-
elvezetési programunkban, 
valamint a mezőgazdasági programban is. A koráb-
ban saját erőből vásárolt árokelem-gyártó gépünkkel 
a gyártás jó ütemben halad, így a belvízelvezető árkok 
burkolásához az árokelemek folyamatosan biztosí-
tottak. Év végén - a képviselő-testület döntésének 
megfelelően - a gépjárműparkunk frissítéseként, 
saját forrásból egy platós és egy dobozos kisteher-
autót vásároltunk, valamint bővítettük a közvilágí-
tási hálózatunkat is. Befejeződött a térfigyelő-ka-
merarendszer telepítése, mely a lakosság nagyobb 
biztonságérzetét hivatott szolgálni.
Az eredményeink mellett vannak már meglévő, és 
az idén felmerülő problémáink- fogalmaz Dr. Tóth 
István. 2018-ban jelentősen csökkent a közfoglal-
koztatás támogatottsága, úgy létszámban, mint 

dologi költségben. Fejlesztési, 
beruházási célú program az idén 
már nem indítható. Így, - többek 

között - az önként vállalt lakossági szolgál-
tatásaink is jelentősen átalakítás-
ra kerülnek. Tartósan nincs állandó 
háziorvosa a körzetnek, pedig az 
úgynevezett letelepedési finan-
szírozás már elég jelentős.
Jelenleg a 2018-as év tervezése 
zajlik, ahhoz, hogy a már meg-
szokott eredményeket tudjuk 
produkálni, új utakat kell találni, 
új lehetőségeket kell kiaknáz-
ni. Úgy a településben, mint a 
térségben óriási potenciál rej-

lik. Összességében úgy hiszem, 
ha jó, reális terveket készítünk, és következetesen, 
fegyelmezetten ragaszkodunk a megvalósításukhoz, 
az eredmények nem maradnak el. SZI 

Dr. Tóth István, Szalaszend polgármestere

A térség legnagyobb napelem parkja lesz 
Szalaszenden

Fotók: PH
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Pályázati eredmények, több mint  ■
félmilliárdos fejlesztések vetítik elő-
re az év főbb történéseit Nyéklád-
házán. A sikerek és a megvalósítás 
mellett ugyanakkor nem feledkez-
hetünk meg a lakosságról, az embe-
rek mindennapi problémáiról és azok 
megoldásáról sem – erre emlékez-
tet Surmann Antal alpolgármester. 

– Az emberi tényező mindig is fontos volt szá-
momra, családapaként és városvezetőként is. 
Amikor alpolgármester lettem, az emberek azért 
szavaztak nekem bizalmat, hogy segítsem a min-
dennapjaikat: a lehetőségek mentén tegyek azért, 
hogy minél jobb, korszerűbb körülmények között 
élhessen Nyékládháza közössége. Ez pedig óriási 
felelősség, megbízott városvezetőként különösen 
– emelte ki Surmann Antal. – Szerencsés vagyok, 
mert a város képviselő-testülete és a közvetlen 
kollégáim, illetve az intézményvezetők segítenek 
ennek megfelelni. Másként nem is tudnánk ha-
ladni a fejlesztéseinkkel, városunk családbaráttá 
formálásával. A milliárdos beruházások mögött 
emberek vannak, ezt soha nem felejthetjük el! A 
nyékládháziaknak tudnia kell, hogy mindig számít-
hatnak a városuk vezetésére, a képviselő-testület-
re. Azt, hogy az eddigi, sikeres pályázatainkat is 
a lakosság komfortérzetének javítása motiválta, 
és ez a továbbiakban sem lesz másként – hang-
súlyozta az alpolgármester.

Stabil költségvetéssel
A jövőre nézve mindenképpen stabil alapot nyújt, 
hogy Nyékládháza Város Önkormányzatának Kép-
viselő-testülete január utolsó napján elfogadta a 
rendkívül alaposan előkészített és átgondolt 2018. 
évi költségvetését. – Városunknak még soha nem 
látott nagyságrendű költségvetési bevétel és ki-
adás áll rendelkezésére, 1.364 millió forint! Ebből 
az összegből is látszik, hogy ez az év a beruházá-
soké lesz, számos sikeres pályázatunk megvalósí-
tása indul meg az idén. Ezek közül a legfontosabb, 
hogy 2018-ban megkezdjük és be is fejezzük a 

bölcsőde építését – utalt az egyik kiemelt jelen-
tőségű fejlesztésre Surmann Antal. 
Az önkormányzat ugyanakkor saját forrásból is 
fejleszt: járdákat, utakat újítanak fel, az intézmé-
nyek szakmai munkájának magasabb színvonalú 
megvalósítása érdekében rendezik beszerzései-
ket, a közterület-felügyelet munkáját pedig gép-
kocsi beszerzésével szeretnék támogatni.
– A költségvetési rendelet a számos fejlesztés 
mellett is egy gazdálkodási szempontból nyu-
godt és kiegyensúlyozott évet vetít elénk, ahol 
még tartalékok képzésére is lehetőség van. Azért 
dolgozunk képviselőtársaimmal, a hivatal mun-
katársaival és az intézményvezetőkkel, hogy vá-
rosunk lakóinak mindennapjaiban minél több le-
gyen a komfort, az elégedettség – hangsúlyozta 
az alpolgármester.

Összefogással
Hogy újabb, előrelépést jelentő pályázatok meg-
valósítását teszi lehetővé az új esztendő, ezt a 
tényt komoly sikerként értékeli a város megbí-
zott vezetője. 
– Hatalmas és erős összefogás kell(ett) a siker-
hez, ami összességében több mint félmilliárd fo-
rint értékű fejlesztést jelent majd. Meggyőződé-
sem, hogy az erőnk az egységben van: együtt kell 
gondolkodni és cselekedni is – mondta Surmann 
Antal. – A pályázatok növelik város kényelmét, 
vonzerejét és javítják infrastruktúráját is. Fontos 
az előrelépést jelentő pályázati lehetőségeket 
megragadni, ami az itt élő emberek életminősé-
gét javíthatja. Ezért a nagyok mellett a kisebb le-
hetőségeket is kihasználni: az év végén és elején 
szereztünk tudomást egy-egy, a környezetünk-
ben lévő településekkel konzorciumban megva-
lósuló pályázatunk sikeréről. Itt ismét az emberi 
tényezőn van a hangsúly, hiszen ezek a projektek 
részben a humán közszolgáltatások fejlesztésé-
re, részben pedig a helyi identitás és összetarto-
zás erősítésére irányulnak. Mindezért ezúton is 
szeretnék köszönetet mondani Tállai András or-
szággyűlési képviselő úrnak, aki mindig fontos-
nak tartja Nyékládháza támogatását – emelte ki 
az alpolgármester.
A részben már zajló vagy az idén induló beruhá-
zások közt nagy várakozás kíséri például a már 
említett bölcsődeépítést. Mivel egyre több fiatal 
család találja meg a városban az ideális lakóhelyet, 

a születések száma növekvő, így ez egy igazán 
hiánypótló beruházás lesz. Említhetjük még az 
iskolai korszerűsítést, ahogy a turisztikai beru-
házásokat is. Utóbbi fejlesztések kapcsán az al-
polgármester kiemelte a kajak-kenu sportágat, a 
fogathajtást, valamint a lovas-turizmust. A lab-
darúgással kapcsolatban szintén számos sikeres 
egyeztetést kezdeményezett a múlt évben: sport-
barátként mindent megtesz azért, hogy egyre 
több fiatalt tudjanak bevonni a sportéletbe.
– Munkám során arra törekszem, hogy a pályá-
zatok adta lehetőségeket kiaknázva, az épületek 
felújításán és karbantartásán kívül munkahelye-
ket is teremtsünk. Munkahelyteremtés, intéz-
ményfejlesztés, közösségépítés! Nagy hangsúlyt 
helyezek erre a hármasra, ebben látom, hogy vá-
rosunkat még vonzóbbá tegyük a befektetni vá-
gyók és az új otthont keresők számára is. Kiemelt 
jelentőségű tehát az előrelépést jelentő pályáza-
ti lehetőséget megragadnunk – nyomatékosított 
az alpolgármester.

Alázattal, tisztességgel
A fejlesztések között megemlítette az alpolgár-
mester a Miskolci Járási Hivatal helyi kirendeltsé-
gének február eleji átadását is. Mint mondta, mind 
a kormány, mind Nyékládháza Város Önkormány-
zatának az a szándéka, hogy az állampolgárokat 
ügyeik intézése során 21. századi körülmények 
fogadják és a közigazgatásban dolgozók méltó 
körülmények közt végezzék munkájukat. – Úgy 
gondolom, hogy ez az épület egyik cél tekinte-
tében sem hagy maga után kívánnivalót. Nem 
titkolt célom, hogy erősödjön városunk térsé-
gi szerepe, az itt ellátott szolgáltatások száma 
növekedjen.
Alázattal és tisztességgel dolgozni – Surmann 
Antal ezt látja garanciának egy fokozatosan fej-
lődő és maradandó értékeket teremtő település 
számára.
– A sikerhez együttműködésre, közösségre van 
szükség. Én az összefogásban, az együtt gondol-
kodásban, az együtt cselekvésben hiszek. Fontos, 
hogy meghalljuk a lakosság szavát és elfogadjuk 
a kritikát is! A város vezetése akkor nyugszik biz-
tos alapokon, ha mindenkit bevonunk a munkába, 
aki tisztességgel, szorgalommal és becsülettel a 
városért és annak lakosságáért tevékenykedik – 
hangsúlyozta Surmann Antal.  SZI

Fejlesztések, csapatmunka 
Nyékládházán
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Regéc Vára az ország egyik legna- ■
gyobb és legfestőibb megújuló vára, 
melynek építését a 1200-as évek végén 
kezdték. 

Egykori tulajdonosai között tudhatjuk a Szapolyai, 
a Serédy, az Alaghy és az Esterházy családot I. Rá-
kóczi György, Erdély fejedelme 1644-ben ostrom-
mal vette el. Ettől kezdve a Rákóczi család egyik 
rezidenciájaként szolgált, annak megfelelő díszes, 
reprezentatív főúri helyiségekkel. Itt töltötte gyer-
mekéveinek első felét II. Rákóczi Ferenc. Regéc 
Vára a Thököly-felkelésben is jelentős szerepet 
játszott. Thököly Imre, oldalán Zrínyi Ilonával itt 
rendezte be a Felső-magyarországi Hadellátó 
Központot. Regéc község a 90-es években kezdte 
gondjaiba venni a várat, 1999-ben kezdett bele a 
község a műemlék régészeti feltárásába. Sajátos 
módon, nyaranta régésztábor létrehozásával az-
óta is folyik a kutatómunka a műemlék számos 

területén. 
Ezen ku-
t a t á s o k 
n y o m á n 
egyre na-
gyobb fej-
lesztések 
va lósul -
nak meg a 
rendkívül 
izgalmas, 
a magyar 
történelem-
ben többször 
is jelentős sze-
repet játszó várban. Regéc Község Önkormányzata 
pályázati támogatással a 2015. évben soha nem 
látott fejlesztés keretében újjáépítette a 700 éves, 
négyszintes északi lakótornyot. A monumentális 
méretű öregtorony kiállítások, tárlatok, installáci-
ók helyszínéül szolgál, legfelső szintjén egy külön-
leges kilátófolyosóval, kerengővel, Innen egyedül-
álló, akár a Magas- Tátráig is elérő panorámában 
gyönyörködhet a várba látogató. Rendezvénytér 
létrehozása valósult meg a várárok területén, az 
öregtorony környezete is megújult. Új, korszerű 
fogadóépület várja a látogatókat, melyben a be-
léptetés, ajándékbolt és kávézó kapott helyet. A 
településen mindezekkel párhuzamosan Látoga-
tóközpont épült, ahol állandó kiállítás ad képet II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem gyermekkorán keresztül 
a középkori várbéli gyermeknevelési szokásokból. 
Helyet kapott a létesítményben egy 3 dimenziós 

vetítőterem, ami a 
vár különböző tör-
ténelmi korszakait 
bemutató animációs filmanyag megtekintését 
teszi lehetővé. Mint ahogy a vár leletanyagából 
készített tárlat, úgy interaktív multimédia, kilátó-
torony szintén várja a látogatókat a létesítmény-
ben. A Látogatóközpontban kávézó és ajándék-
bolt létrehozása is megvalósult. Regéc Község 
Önkormányzata a 2018. évben újabb nagysza-
bású fejlesztést hajt végre pályázati támogatás-
sal a várban, aminek legfőbb eredménye képen 
újjáépül a keleti palotaszárny, az egykori Rene-
szánsz Palota. Regéc Vára 
téli időszakban hétvégi na-
pokon látogatható tavasztól 
viszont mindennap várja a 
látogatókat. A Látogatóköz-
pont minden évszakban fo-
lyamatosan fogadja a ven-
dégeit. SZI

Bakos Ferenc, 
Regéc polgármestere

Regéci Vár és Látogatóközpont

Regécen új csodák születnek

Hivatalba lépésemkor természetesen  ■
felmértem, miben kell előre lépnie telepü-
lésünknek, ennek érdekében nyújtottunk 
be pályázatokat, amit lehetett, azt önerő-
ből valósítottuk meg – jelentette ki dr. Szil-
va István, Sajóbábony polgármestere.

Elsődleges célunk az infrastruktúra, az önkormány-
zati intézmények és az úthálózat javítása volt. Sorra 
éltünk a pályázati lehetőségekkel. Úgy vélem, eredeti 
elképzelésünket a ciklus végére sikerül teljesíteni. Va-
lamennyi önkormányzati intézményünk megújul, az 
út- és járdahálózatunk is korszerűvé válik. Mindehhez 
szükség volt, van pályázati sikerekre, a kormányzat se-
gítségére, mivel  önkormányzatunk önerőből erre nem 
lenne képes. Az eddig megvalósult fejlesztések közül 
megemlítette a polgármester azt, hogy minden egyes 
önkormányzati intézményük napelemes rendszerrel 
van felszerelve, jelentős megtakarítást eredményezve, 
amelyet más fejlesztésekre fordíthatunk – tette hozzá 
dr. Szilva István. – Óvodánk korábbi felújítása után, egy 

pályázat révén lehetőségünk nyílt a tetőszerke-
zet cseréjére. Sportközpontunk évente bővül és 
szépül. Először az épület teljes felújítása valósult 
meg, majd a modern tekepályát vehettük birtok-
ba. Kültéri fitnesz parkot is építettünk és fedett 
lelátónk lett pályázat segítségével. Egy műfüves 
pályát és aszfaltozott parkolót is építhetünk, er-
re már megvan az elnyert forrás. Ezekkel 
a beruházásokkal zárul a sportközpont 
fejlesztése, mely nemcsak sportegye-
sületünket szolgálja, nyitott a közön-
ség számára is. Sok rendezvénynek 
ad helyt. Korszerűvé vált városunk 
központi konyhája is. A konyha egy 
kétszintes épület alsó részén ta-
lálható. Az emeleten egy nyertes 
Emberi Erőforrás Fejlesztési Ope-
ratív Programnak (EFOP) köszön-
hetően 14 önkormányzati bérlakást 
fogunk kialakítani. A Városházánk 
több szintes épület, és ennek meg-
felelően több funkciót is ellát. Pályázati 
pénzből sikerült teljesen akadálymente-
sítetté tenni. Tetőszerkezettel, belső lift-
tel ellátott és parkolóval. A földszinten 
lévő könyvtár és a rendőrőrs helyiségeit 
a közfoglalkoztatás során újítottuk fel. Az 
első emeleti művelődési központ ugyan-
csak modern lett, megvalósult az eszközfejlesztés is. 
Megszépült a házasságkötő termünk is. Fontos, hogy 
idáig nyolc utcát újraaszfaltoztunk.
Három év alatt sikerült az önkormányzat gépjármű-
állományát – a szállító autóktól kezdve a traktorig 
– teljesen modernizálni, valamint egy terepjárót is 
beszereztünk, melyet a polgárőrség és mezőőrség 
használ. A város műszaki ellátó szervezetének helyt 
adó épületet is felújítottuk, egy csarnok is épült nekik. 
A közfoglalkoztatottak parkolókat, közparkot és egy új 

játszóteret alakítottak ki, és 
csinosították a járdákat.

Általános iskolánk tornatermének felújítá-
sára 20 millió forintot nyertünk – újságolja 
dr. Szilva István. Sikeresen pályáztunk a két 

csoportos bölcsőde létrehozására 150 mil-
lió forint értékben. Ez egy teljesen új épület 

lesz és nagy igény van rá a lakosság részé-
ről. Az orvosi rendelő és az ófalusi óvoda 
felújítására 75 millió forintot ítéltek meg. 
Négy hosszú járdaszakaszt is rendbe tu-
dunk tenni, csaknem 15 millió forintos 
belügyminisztériumi támogatásból. A 
Sajóbábonyi Ipari Park nagy erősségünk 
és fontos lépés, hogy 215 milliós támo-
gatásban részesültünk az oda vezető 
út felújítására. Egy már meglévő épü-
letben egy mosodát alakítunk ki, ezt 
az ottani cégek igénylik.
Meggyőződésem, hogy nemcsak a 
látványos beruházás fontos, hanem 
minden, ami azt szolgálja, hogy város-

osunk folyamatosan fejlődjön. Ezért 
tartjuk igen fontosnak közösségünk épí-

tését, erősítését. Ügyelünk a helyi civil 
szervezetekkel való kapcsolattartásra, 
igyekszünk minél több rendezvényt 
szervezni az itt lakóknak. Mindehhez 

összefogásra és konstruktív munkára van szükség. 
A XIV. Sajóbábonyi Pálinka és Pogácsasütő versenyt 
február 17-én rendeztük meg. Kiosztottunk 34 arany, 
82 ezüst, 19 bronz és 6 nagy arany minősítést. Rangos 
elismerésben részesült az Év és Sajóbábony Pálinká-
ja is. Ezúton is megköszönöm a képviselő-testület és 
az önkormányzat összes dolgozójának segítségét és 
mindazok munkáját, akik hozzájárultak eddigi fejlesz-
téseink megvalósulásához. 
 SZI 

Dr. Szilva István, 
Sajóbábony polgármestere

Fotók: Jelcs Sándor

A sajóbábonyiak is 
élnek a pályázati lehetőségekkel
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Megérkezni öröm, 
úton lenni élmény.

www.kia.com

Limitált KIA Venga Navi
Fôbb jellemzôk: navigáció, tolatókamera, tempomat, fûtött elsô ülések

Üzemanyag-fogyasztás (vegyes): 4,2 – 6,5 l/100 km, CO2-kibocsátás (vegyes): 110-150 g/km. Minden üzemanyag-fogyasztási adat az Európai Parlament és Tanács 715/2007/EK rendeletével összhangban elvég-
zett, hivatalosan jóváhagyott tesztekbôl származik, modellek közötti összehasonlítás céljából. A tesztadatok nem tartalmaznak semmilyen garanciát az adott gépjármû valós üzemanyag-fogyasztását illetôen. 7 év 
/ 150 000 km garancia érvényes az EU-tagállamokra (+ Norvégia, Svájc, Izland, Gibraltár). A garancia feltételeirôl érdeklôdjön a KIA márkakereskedésekben. A kép illusztráció, a hirdetés nem minôsül ajánlattételnek, a 
részletekrôl kérjük érdeklôdjön márkakereskedésünkben.

Univer-Car Kft. 
Miskolc, József Attila út 62/A. l Telefon: 06-46/502-980 
kiamiskolc@univercar.hu l www.univercar.hu

Induló ár: 
4 199 000 Ft

MISKOLC-PERECES,
Erdősor u. 33.

KERÍTÉSCENTRUMKERÍTÉSCENTRUM

Korlátlan variációs lehetõség! 2 m magas, festhetõ kerítés

Kérje
kedvező

árajánlatunkat!

Tel.: 70/311-1160
vagy 46/439-532www.agocsker.hu

Aki velünk költözik,
időt és pénzt spórol meg!

BELFÖLDI ÉS NEMZETKÖZI

FUVAROZÁS-KÖLTÖZTETÉS
Gyorsan, pontosan, megbízhatóan! 

Tel.: 06-30/9581-200  www.nemethtrans.hu

MEZŐKÖVESD GYÓGYFÜRDŐN
3 nap/2 éj félpanzióval

9.800 Ft/fő
6 nap/5 éj félpanzióval
24.500 Ft/fő

06-49/312-251 www.fenyo-panzio.hu
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Önkormányzatunk vezetése fon- ■
tos feladatának tekinti a közösség-
építést. Sokszínű, egész évet átöle-
lő rendezvényeket szervezünk a kö-
zösségépítés és a család jegyében 
– jelentette ki Váradi Lajos, 
Sajóvámos polgármestere.
Februárban nagy érdeklődés mellett megrendez-
tük a IV. Vámos-Toros, hagyományos disznóvágást,  
az ehhez kötődő népszokásokkal. Idei újdonságunk 
a magyarországi kolbásztöltési rekord 853 m-rel. 
Márciusban természetesen megtartjuk a nőnapi ün-
nepséget, ahol a helyi fiatalok, férfiak, családapák 
gondoskodnak a műsorról. Áprilisban az egészség 
jegyében komplex szűrőnap lesz a településen 
(hallás, látás, hasi ultrahang, vércukor mérés, EKG, 
csontsűrűség, érrendszeri vizsgálat, prosztataszű-
rés, tüdőszűrés, szájüreg vizsgálat). Májusban csa-
ládi napok lesznek, mely egyben gyermeknap is. 
Júliusban gasztronómia fesztivált tartunk a belső 
pincesoroson, Pincebál elnevezéssel. Augusztus 
20-án méltó módon megemlékezünk Szent István 
jelentőségéről ez egyben a falunapunk is. Szeptem-
berben autómentes nap, kerékpártúra 4 szomszé-
dos településsel karöltve. Októberben folklór nap, 
néptánccsoportok fesztiválja, valamint idősek na-
pi megemlékezés. Decemberben mikulásfutással 
egybekötött Mikulás ünnepség. Adventi gyertya-
gyújtás a három egyházi felekezet templomában, 
negyedik gyertyagyújtás pedig a Kossuth Közös-
ségi Házban a Mindenki Karácsonyán, a település 
apraja nagyjával. December 31-én a Kossuth Kö-
zösségi Házban zárjuk az évet szilveszteri mulat-
sággal – közölte lapunkkal Váradi Lajos. Ügyelünk 
arra, hogy évről-évre ezek a rendezvények egyre 
színvonalasabbak legyenek.
2017-ben és 2018 év elején egy sor pályázatot si-
került elnyernünk. A TOP-ban a Települési környe-
zetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Sajóvámos 
településen című pályázat révén 123 millió 939 
ezer forintot fordíthatunk a Kis-Sajó és a Hosszú-
völgyi Patak mederrendezésére. A foglalkoztatás 
és az életminőség javítása családbarát, munkába 
állást segítő intézmények, közszolgáltatások fej-
lesztése Sajóvámos településen elnevezésű TOP-
pályázatból 144 millió 572 ezer forintot költhetünk 
két csoportos bölcsőde építésére. Az önkormány-
zati épületek és községházánk energetikai kor-
szerűsítése 32 millió 196 ezer forintot kaptunk 

a TOP-ból. Ugyancsak a TOP-nak kö-
szönhetően fejlesztést hajthatunk 
végre az egészségügyi alapellátások 
infrastruktúrájának korszerűsítésére 
Sajóvámoson, ennek keretében meg-
újul a védőnői szolgálat épülete, az 
orvosi rendelő, valamint a szolgálati 
lakás. Mindennek bruttó költsége 59 
millió 990 ezer forint.
Nyertes pályázataink kö-
zött szerepel az EFOP 
„A Sajóvámosi Kos-
suth Közösségi Ház a 
köznevelés eredmé-
nyességéért” elne-
vezéssel ellátott az 
Emberi Erőforrások 
Minisztériumához be-
nyújtott pályázatunk, 
mely 30 millió forintot 
érdemelt ki. A Belügymi-
nisztériumtól pályázatunk 19 millió 753 ezer fo-
rintos támogatásra, önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatására. Ebből a 
sportöltöző újul majd meg – hangoztatta Váradi 
Lajos. TAO pályázatokból összességében 42 mil-
lió forintot sikerült szereznünk, ebből 26 millióért 
műfüves pálya készül a régi aszfaltos pálya helyén. 
A fennmaradó 16 millióból pedig részben a sportöl-
töző teljes felújítása valósul meg, valamint a sport-
egyesület működését finanszírozzuk. 
A 2619-es négy számjegyű úttal kapcsolatos öröm-
teli hírünk, hogy remélhetőleg a több éves lobbi te-
vékenység célba ér. A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
riumtól kapott információ és az általuk kihelyezett 
információs tábla alapján, illetve a Közút Igazgató-
ság igazgatójával tartott egyeztetés alapján idén 
megújul az út a 26-os főúttól Sajóvámos Római 
Katolikus Templomig teljes hosszában. 
Sajóvámos szerepel azon 108 település között, 
ahol az MVM Hungarowind Szélerőmű Üzemelte-
tő Kft. napelem erőművet létesít. Ez a projekt is az 
előkészítés végső fázisában tart. Ez év májusában 
elkezdődik a napelem erőmű kivitelezése, melynek 
kiviteli költsége megközelíti a 300 milliót – mondja 
nem kis büszkeséggel a hangján Váradi Lajos.
A GINOP 3. támogatásban részesítette pályáza-
tunkat, mellyel a Kossuth Közösségi Ház eszköz-
parkját sikerül bővíteni: 3 laptop, 2 tablet, 2 okos 
telefon, l projektor, l multifunkcionális eszköz és 
2 WIFI Acces Point. A belügyminiszter által meg-
hirdetett a „Helyi Önkormányzatok szociális célú 
tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő 

támogatásra” keménylombos tűzifára nyúj-
tottunk be pályázatot és 128 m3 tűzifa tá-
mogatást kaptunk 2 millió 275 ezer forint 
összegben. 
A települési önkormányzatok rendkívüli tá-
mogatásához nyújtottunk be pályázatot, 
munkába állást segítő intézmények, köz-
szolgáltatások fejlesztése Sajóvámoson, 144 

millió 572 ezer forint értékben, ebből két 
csoportos bölcsődét építenénk. 

Közfoglalkoztatotti pályázat 
keretén belül tavaly 16 milli-
ót használtunk fel települé-
sünk szépítésére. Emellett 
körülbelül 60 főnek biztosí-
tottunk egész évben mun-
kát, akiknek a munkabérét 
és a járulékait is pályázati 
forrásból fedeztük, közel 80 
millió forint támogatásból. 

2017 őszén adtuk át ünnepé-
lyes keretek között az értékteremtő közmunka 
eredményeit, melyekhez az anyagiakat az előbb 
említett munkaügyi központ által nyújtott támoga-
tásból finanszíroztunk. Összességében közösségi 
önkormányzati pincét építettek, szilárd burkolattal 
ellátott csapadékvíz elvezetést, komplex ravatalo-
zó felújítást, temetőkerítés-építés, parkoló-kialakí-
tás és járdakészítés szerepelt még a programban. 
A múlt évben is részt vettünk egy uborkatermelő 
projektben, ahol felvásárlói- és partneri szerződést 
kötöttünk egy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vál-
lalkozóval, mely együttműködése igen sikeres volt, 
az önkormányzat, a vállalkozó és lakosaink köré-
ben egyaránt. Ezt az idén is szeretnénk folytatni. 
Nem elhanyagolható az önfenntartó gazdálkodás 
községünk életében, a konyhakerti növények ter-
mesztése és a sertéstartás. 
Fontosnak tekintjük Sajóvámos népszerűsítését, 
a különféle információs csatornákon keresztül. 
Nagyon jó kapcsolatot ápolunk Demeter Zoltán-
nal, térségünk országgyűlési képviselőjével, és a 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnö-
kével, Török Dezsővel. Többször ellátogatnak az 
év folyamán hozzánk, ahol megbeszéljük, milyen 
lehetőségeink adódnak településünk további fej-
lődésére és még élhetőbbé tételére. Ezúton is kö-
szönjük a községünkért végzett segítőkész mun-
kájukat. Eredményeink, sikereink kulcsa, a teljes 
körű összefogás és összhang képviselő-testüle-
tünk, önkormányzati intézményeink dolgozói és 
lakosaink között – hangsúlyozta végezetül Váradi 
Lajos.  SZI - BGy 

Sajóvámos:  a siker kulcsa 
a teljes körű összefogás és összhang

Váradi Lajos, Sajóvámos polgármestere
Fotók: PH
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Foglalkozás egészségügy - álta- ■
lános orvoslás - alternatív gyógy-
módok. Rendelőnk mottója: „Szív-
ügyünk: minőségi egészségügyi 
szolgáltatással a betegek és a part-
nerek érdekében!” 
Huszonnégy esztendeje – 1992 óta – működik 
rendelőnk és gyógycentrumunk Tiszaújvárosban 
- jelentette ki Kissné dr. Heldner Sylvia főorvos. 
Fő profilunk elejétől kezdve a megelőzés, ami a 
foglalkozás-egészségügyi munka alkalmassági 
vizsgálaton keresztül jól realizálódik. Végzünk 
munkába állás előtti-, időszakos-, és záró vizs-
gálatokat, jogosítványhoz, lőfegyverviseléshez, 
kishajózáshoz alkalmassági orvosi vizsgálatokat. 
Az ezekhez szükséges hallás-, és légzésfunkciós 
vizsgálatokat, valamint EKG-t is készítünk ren-
delőnkben. Szükség esetén vért veszünk és a la-
borba elszállítjuk. 

Betegség esetén biorezonanciás állapotfelmé-
rés (EIS-, vagy NES, Magnet space készülék) 
segítségével feltérképezzük az emberi testet, 
látjuk a problémákat, és életmódbeli, valamint 
táplálkozási tanácsadással állunk rendelkezés-
re a betegek részére - hangoztatta Kissné dr. 
Heldner Sylvia főorvos. A gyógycentrumban al-
kalmazott kezelési módok: bioptron lámpa, lágy-
lézer, colon-hydroterápia, papimi készülék, Lenyo 
biorezonanciás matrac, homeopátia, fitoterápia. 
Ezek a gyógymódok a betegtől együttműködést 

kívánnak. Kérdések esetén elmagyarázzuk, mit 
teszünk és miért. Gyerekeket is szívesen foga-
dunk. A NES készülék segítségével fájdalommen-
tes, gyors, precíz állapotfelmérést készítünk. A 
kímélő gyógymódra nagyon gyorsan reagálnak 
a gyerekek, és gyógyulnak.
Gyógymasszőr is várja a pácienseket. Nála mé-
regtelenítésre az Alfa masszázs készülék is igény-
be vehető. Rendelőnk minőség irányítási alapel-
vek szerint működik, szigorú szabályok szerint 
- mondotta végezetül Kissné dr. Heldner Sylvia 
főorvos.  SZI 

Minőségi egészségügyi szolgáltatás Tiszaújvárosban 
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3580 Tiszaújváros, Irinyi út 3. fsz./15.
Levélcím: 3580 Tiszaújváros Árpád u. 3. 1/3. 

Tel./Fax: 49/540 453 
e-mail: juniperusgyogycentrum@citromail.hu

www.juniperus-gyogycentrum.hu

INFOBOX

Mint minden településvezető, így  ■
én is nagy örömmel adok számot az 
elkövetkezendő időkben megvalósuló 
beruházásokról, felújításokról - jelen-
tette ki Takács István, Sajósenye pol-
gármestere.
Mindenekelőtt meg kell említenem a mini böl-
csőde kialakítását, melyet a tavasz folyamán 
kívánunk megvalósítani, aminek bekerülési költ-
sége közel 30 millió forint. Az Észak-magyar-
országi Közlekedési Központ Zrt. és a helyi la-
kosság nagy örömére 10 millió forint értékben 
teljesen megújul a buszvégállomás és környéke. 
Ennek során belül kiszélesítjük a buszfordulót, 
új aszfaltréteggel látjuk el és tovább parkosít-
juk annak környezetét. De legalább ilyen öröm 
számunkra, hogy egy új 9 személyes mikrobusz 

vásárlására kaptunk lehetőséget 13 millió forint 
összegben - újságolta Takács István. 
A sportot kedvelő lakosainknak nagy örömöt 
jelenthet a sportpálya és környékének to-
vábbi szépítése, mely keretén belül egy 
150 fős mobil lelátó, labdafogó háló, 
valamint az EU-s szabványoknak 
megfelelő cserepadunk lesz. 
Március 3-án disznóvágás-
sal egybekötött nyugdíjas 
és polgárőr találkozót szer-
vezünk, ahol köszönetet 
mondunk az idősebb kor-
osztálynak és az egész év-
ben kimagaslóan teljesítő 
polgárőrségnek is. Az idén, 
április 14-én mi rendezzük a 
Rákóczi-emlékfák IV. országos találkozóját, 
melyre mintegy 16 település vezetőit, képviselő-
it, valamint a Rákóczi Szövetségtől várunk ven-
dégeket. Sajósenye a közel 400 éves hársfáját 
kívánja bemutatni, melynek törzsét 3 kinyújtott 
karú ember tudja csak átérni. Kerülete mintegy 
6 méter. Érdekessége még ennek a fának, hogy 
a kutatók a 45 méterrel odébb lévő ásott kút-
ban is megtalálták a fának a gyökerét. Mivel a 
település központjában helyezkedik el, ezért a 
nyári hársvirágzáskor szinte az egész községet 
bejárja az illata - mondja Takács István.
De ilyen rendezvény a sportpályán és környé-
kén megrendezésre kerülő egész napos családi 
majális, ahol főzőversenyt is szervezünk, szak-
értő zsűri jutalmazza az első három helyezettet. 

Nem maradhat ki a női futball, 
a 11-es rúgóbajnokság és a 
gyerekek számára az ügyes-

ségi és sportjátékok. 
Természetesen nem 
feledkezhetünk meg 
kulturális rendezvé-

nyeinkről sem, ahol 
fogadjuk a nyár fo-
lyamán az erdélyi 
és felvidéki test-
vértelepülésein-
ket. A négyna-
pos találkozón 
fellépnek az ür-

mösi néptáncosok, 
a péderi vegyeskar, 

valamint a helyi népdalkör és a Kicsi Madár Nép-
tánccsoport. A késő délután folyamán sztárven-
dég érkezik, majd hajnalig tartó bál. Szerepel 
a programunkban egy egri kirándulás, megte-
kintjük a várat, a Szépasszony-völgyében pedig 
elfogyasztunk egy-egy pohár bor. Sort kerítünk 
Ürmös, Péder és Sajósenye egyházi vezetői, 
polgármesterei megbeszélésére, itt kicserél-
jük gondolatainkat a települések jelenlegi és 
jövőbeni kapcsolatáról. Az utolsó napon ter-
mészetesen az ökumenikus istentisztelet zárja 
a négynapos találkozót. 2018 első felére köz-
ségünk ezekkel a fejlesztésekkel és kulturális 
programokkal kíván a Sajósenye lakosságának 
kedveskedni - hangoztatta végezetül Takács 
István. SZI - BGy 

Komfortosodó Sajósenye: mini bölcsőde, megújuló 
buszvégállomás, szépülő sportpálya, új mikrobusz

Takács István, Sajósenye polgármestere
Fotók: Buzafalvi Győző, archív

A Péderi Vegyeskar gyakran szerepel Sajósenyén
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Sajókeresztúr önkormányzata jelentős  ■
mennyiségű pályázatot nyújtott be a Te-
rületi Operatív Programok (TOP) keretén 
belül a sajókeresztúri képviselő-testület 
egyhangú döntését megfogalmazva - kö-
zölte lapunkkal Kollár Miklós, a település 
polgármestere.
Első körben községünk elnyerte a védőnői szolgálat 
teljes felújítását és eszközeinek cseréjét biztosí-
tó forrást. A terület országgyűlési képviselőjével, 
Csöbör Katalinnal történt helyszíni bejáráson meg-
állapítható volt, hogy a kivitelező nagyon szépen 
halad a felújítási munkálatokkal, így rövid időn 
belül átadásra kerülhet az új intézmény. A követ-
kező időszakban felújításra kerül a település óvo-
dája, tornaterme és lesz egy különálló bölcsődéje 
többnyire pályázati forrásból megvalósítva. Nagy 
öröm, hogy az óvoda energetikai felújítása mellett 

a főzőkonyha is megújul a kormányzati 
támogatásnak köszönhetően. A köz-
ség úgynevezett kis művelődési háza 
is felújításra kapott lehetőséget, mely-
ben energetikai költségcsökkentés a 
cél - mondta Kollár Miklós. 
Nagy projektünk a Sajókeresztúrt 
Miskolccal összekötő kerék-
párút megvalósítása, amelyre 
szintén pozitív elbírálást kap-
tunk. Az útvonal alap-
ján Szirmabesenyő, mint 
konzorciumi tag is beköt 
a hálózatba, ami a 26-os 
főközlekedési út mentén 
kerül megvalósításra. Az 
általános iskolánk is vár-
ja az energetikai felújítás 
megvalósítását, mert iga-
zán ráfér a csaknem „telt 
házzal” üzemelő intézményre 
- hangoztatta Sajókeresztúr polgármestere. 
Reméljük, hogy a felújításokkal járó költözések, és 
azok logisztikája mellett az idén a közösségi rendez-
vényeinkre is lesz időnk. Örömünkre szolgál, hogy 
rendezvényeink sikeresek, nagy létszámú látoga-
tottságnak örvendnek minden egyes alkalommal. 
Mindez annak bizonyítéka, hogy Sajókeresztúrban 
van igény az élhetőbb környezetre és a minőségi 
közösségi társasági életre a dolgos munkanapokat 
követő hétvégéken - jelentette ki Kollár Miklós. Leg-
utóbb a Kiszebáb télűző programunk volt, melyen 
neves fellépők mellett csokikrémmel töltött házi 
fánkkal kínáltuk a rendezvényre kilátogatókat. 

A közösségépítésre elnyert forrásokból tanfolya-
mokat, képzéseket és közösségi rendezvényeket 
valósítunk meg, ahol lehetőség nyílik a munka-

erő-piaci kihívásoknak való megfelelésre felké-
szülni. A Nő a siker Alapítvány és a Magyar 

Vöröskereszt által beadott pályázatban 
konzorciumi partnerként szerepel önkor-
mányzatunk. Ennek keretében jelentős 
segítséget kapnak a munkába vissza-
térni szándékozó anyukák. Nagyon sok 
és tartalmas lehetőséget kapott köz(ös)
ségünk, melyeket megvalósítva még vi-
rágzóbb és élhetőbb településként említ-

hetjük Sajókeresztúrt, figyelembe 
véve, hogy a szomszédos ipari park 
- a volt BÉM területe - több száz 
munkahelyet teremtő beruházást 
fog megvalósítani a közeljövőben 
- újságolta Kollár Miklós.

 SZI - BGy
Kollár Miklós, 

Sajókeresztúr polgármestere

Még virágzóbb és élhetőbb
település lesz Sajókeresztúr

Fotók: PH
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Önkormányzatunk nagyon fontosnak  ■
tartja az itt élők testi és lelki egészsé-
gének biztosításához szükséges felté-
telek megteremtését, melyen fontos 
része a közösségépítés is.

Kitűzött célunk elérése érdekében kezdtük el 2011-
ben a mezőgazdasági termelést és az állattenyész-
tést, mely országos elismerést hozott, és melynek 
eredményeként településünk önellátó a zöldségfé-
lék, illetve a sertéshús előállítása terén. Jelenleg 
több mint 10 hektáron gazdálkodunk – közölte la-
punkkal Szabó Gergely, Harsány polgármestere, a 
megyei közgyűlés tagja. Testi egészségünk egyik 
alappillére a rendszeres mozgás. Önkormányza-
tunk nagy hangsúlyt fektet a helyi sportolási, aktív 
kikapcsolódási lehetőségek bővítésére. Műfüves 
pálya, öltöző, kültéri kondicionáló park, strandfo-
ci pálya épült. Természetesen szeretnénk, ha a 
jövőben további sportolási lehetőségekre nyílna 
mód, például tervezzük egy EPDM burkolatú futó-
pálya kialakítását is. A Harsányi Sport Egyesület 
szakosztályai várják a versenyszerűen is sportol-
ni akarókat. Lelki életünk, hitünk gyakorlásának 
a központjai a templomok. A műemlék katolikus 
templom teljes felújítására pályázatot nyújtot-
tunk, közel 67 millió forint értékben. Sokat dol-
goztunk azon, hogy az egykori református iskola 
épülete is hasznosításra kerüljön. Örülök, hogy 
itt egy csökkent munkaképességüket foglalkoz-
tató üzem nyitja meg kapuit, ezáltal a református 
egyházközség jóvoltából újabb középület újul meg 
településünkön. 
Az útfelújítási program terveink szerint idén végé-
hez fog érni. Újabb jelentős útfejlesztés valósult 
meg Harsányban, mely nem csak a településün-
ket érinti - mondta Szabó Gergely. Ez év február 
9-én ünnepélyes keretek között Tállai Andrással, 
a térség országgyűlési képviselőjével átadtuk a 
100 millió forint értékben megvalósult útfelújítás 
keretében a 2515. számú út Vatta-híd utáni egy 
felújított szakaszát. Továbbá a Dózsa György, a 
Klapka György, a Béke, a Rákóczi Ferenc, a Bor-
dás-kert, a Szögvég, a Bem József és az Ady End-
re utcákat.

Önkormányzatunk a lakosság kérésének 
megfelelően belterületté nyilvánította a 
zártkerti terület utcáit, ez megteremti a 
lehetőséget az ingatlanok belterületbe 
vonására is. Megszépült és lelkületében 
megújult településünk főtere. Folyama-
tosan bővülő szolgáltatások jellemzik 
községünket. Támogattuk az új COOP bolt 
és a pékség létrehozását és a tervek sze-
rint ez évben egy bankfiók is nyí-
lik nálunk. 2016-ban lezárult a 
több százmillió forintos átfo-
gó intézmény-felújítás, ered-
ményeként Harsány minden 
intézménye (iskola, óvoda, 
egészségügyi centrum, kö-
zösségi ház) külsőleg-bel-
sőleg, energetikailag kor-
szerű, 21. századi színvonalú. 
Önkormányzatunk a helyi kö-
zösségek erősítése érdekében rendszeresen támo-
gatja a civil szervezeteket, és számos programot 
szervez. Jóleső érzés részt venni a szürkemarha 
fesztiválokon, az adventi gyertyagyújtásokon, 
egyéb közösségi eseményeken, ahol találkozha-
tunk, együtt ünnepelhetünk, megbeszélhetjük 
közös dolgainkat. Felemelő látni, hogy az itt élők 
szeretik településüket, és jól érzik magukat egy-
más társaságában. A közösségi élet színtere a 
2013-ban kialakított Közösségi Ház, melyet so-
kan látogatnak. 
Harsány önkormányzata kiemelten fontos célnak 
tekinti a fiatal párok otthonteremtésének- és a csa-
ládok támogatását. A község vezetése az elmúlt 
években számos, családokat támogató döntést 
hozott. A családbarát település program első lé-
péseként kedvezményes árú közművesített építési 
telkeket, valamint lakásvásárláshoz és -építéshez 
vissza nem térítendő anyagi támogatást kínál ön-
kormányzatunk. Ennek hatására az elmúlt években 
folyamatosan és nagymértékben nő a Harsányban 
otthont teremtők száma, ezért önkormányzatunk 
tavaly két új utcát alakított ki, ahol folyamatosan 
kelnek el a telkek. Községünk mára komoly tu-
risztikai kínálattal rendelkezik: a nemzetközi hí-
rű horgásztavak, a kalandpark és az erdei túrák. 

Emellett településünkön több országosan 
kiemelt turisztikai attrakció is található, 

a 40 tonna parajdi sóból létrehozott 
Harsányi Sópince, a Guinness rekordot 
jelentő, 14 ezer darabból álló plüssmac-
kó-gyűjtemény, amely a legnagyobb az 
egész világon, az ország első székely 

termék mintaboltja, a minden 
év augusztus második 

szombatján megren-
dezett, a több mint 
15 ezer vendéget 
érdeklő Harsányi 
Szürkemarha Fesz-
tivál. Tovább erő-
sítheti a turisz-
tikai kínálatot az 
önkormányzat ál-

tal megpályázott 
lovasturisztikai meg-

állóhely kiépítése és a Bükkalján végighúzódó ke-
rékpárút elkészülte. A fenntartható fejlődés, az 
önfenntartás és a tudatos jövőépítés jegyében 
önkormányzatunk vállalkozásbarát, befektetésre 
ösztönző gazdasági hátteret biztosít – hangoztat-
ta Szabó Gergely. 
Harsány önkormányzata a fenntartható fejlődés, 
az önfenntartás a gazdasági stabilitás és a tuda-
tos jövőépítés jegyében pályázott a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív Program kínálta 
forrásokra. Természeti adottságainkból eredően 
is kiemelten fontos, stratégiai ágazat az élelmi-
szertermelés. Következő lépésként az évek óta 
önfenntartó önkormányzati gazdálkodást kiter-
jesztve, kiegészítve és összehangolva a környék-
beli őstermelők, családi gazdálkodók, mezőgazda-
sági vállalkozók tevékenységével egy olyan jövőbe 
mutató együttműködést szeretnénk létrehozni, 
mely gazdaságilag fenntartható mezőgazdasági 
termelés-növekedést tud előidézni a településen, 
illetve a környéken. A mezőgazdasági koncepció 
mozgatója és eszköze lehet az közel 90 millió fo-
rintból megvalósuló zöldségelőkészítő-üzem és 
hűtőház melynek építését a tervek szerint az ön-
kormányzatunk az idén kezdi meg - közölte lapunk-
kal Szabó Gergely. Ez a projekt lehetőséget nyújt 
a különböző, kisebb és nagyobb mezőgazdasági 
szereplők által termesztett zöldségfélék begyűj-
tésére, válogatására, osztályozására, tisztításá-
ra, előkészítésére, hűtésére és piacra juttatására. 
Szeretnénk egy olyan szervezeti formát találni, 
melyben minden szereplő megtalálja a számítá-
sát, mely folyamatosan, hosszútávon biztos piacot 
tud teremteni. Következő lépésként szeretnénk a 
termelést minőségileg is javítani és fokozatosan 
támogatni, előnyben részesíteni a vegyszermen-
tes biogazdálkodást.
Községünk mára komoly turisztikai kínálattal ren-
delkezik. Tovább erősítheti ezt az országban első-
ként nálunk megvalósult és már próbaüzemben 
elindult I CAR Okos Autó KRESZ park, az önkor-
mányzat által megpályázott a Bükkalján végighú-
zódó kerékpárút elkészülte és a tavaly nagy siker-
rel elindított lovasoktatás következő lépéseként a 
lovasturisztikai megállóhely kiépítése, melynek 6 
megyében való megvalósulásáról a közelmúltban 
tartottunk sajtótájékoztatót községünkben Révész 
Máriusz kormánybiztossal és Lóska Jánossal, a 
Magyar Lovas Turisztikai Szövetség elnökével.  
 SZI

Szabó Gergely, Harsány polgármestere
Fotó: magánarchívum

Harsány, a család- és 
vállalkozásbarát település
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Siker koronázta elmúlt évi mun- ■
kánkat, mert a második körben egy 
sor – korábban nem nyertes – pályá-
zaton eredményesen szerepeltünk 
– közölte lapunkkal Horváth Jánosné, 
Parasznya polgármestere.
Az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fej-
lesztése felhívására benyújtott TOP támogatási 
kérelmünket a Magyar Államkincstár Megyei Igaz-
gatósága 57 millió forint összegű támogatásra 
érdemesnek ítélte. Év végére átadjuk orvosi ren-
delőnket, védőnői szolgálatunkat és a fogásza-
tot. A közbeszerzés, a kivitelezési terv fázisában 
járunk, június elején megtörténik az első kapavá-
gás. Régóta küzdünk e projekt célba érkezéséért 
a mostani döntés nagy sikerélményt jelent szá-
munkra. Végre nem 3 széttagolt helyen lesznek a 
rendelők: a fogászati és a háziorvosi egy helyen, 
közös váróval. A védőnői szolgálat pedig külön 
váróval és rendelővel, de egy épületen belül ér-
hető el mind a három alapellátás. Energetikailag 
jól megtervezett, így az üzemeltetése kevesebbe 
kerül. A települési környezetvédelmi infrastruktú-
ra-fejlesztési TOP-pályázaton 84 millió 995 ezer 
forintos támogatásban részesültünk. Három utca 
(Petőfi, Rózsa és a Vámos) csapadékvíz-elveze-
tése oldódik meg év végére. Az árkokat burkolt 
elemmel látjuk el, egységes kapubejárók lesznek, 
így válik biztonságosabbá ezen településrészen 
élők élete, ingatlanjaiknak védelme. Májusban 
indulnak a munkálatok, a kiviteli terv készítése 
szakaszában vagyunk. 
Utolsó pillanatban döntöttük el, hogy önkormány-
zati épületünk energetikai fejlesztésére is benyúj-
tunk pályázatot. Művelődési házunk az 1900-as 
évek elején készült, 2000-ben ugyan felújítottuk, 
de korszerűtlen a fűtése. Ezért a megítélt 45 millió 
289 ezer forintos támogatást napelemek elhelye-
zésére, hőszivattyús fűtésre, ablakcserékre, pad-
szigetelésre fordítjuk – mondta Horváth Jánosné. 
A közüzemi számlákból maradó pénzt a kulturális 
életre és egyéb település-üzemeltetési célokra 
fordítjuk. Tavaly hazai forrásra is pályáztunk, 9,5 
milliót kaptunk a Kossuth utca járdájának felújítá-
sára, valamint 1,6 milliót a védőnői szolgálat bú-
torzatának és eszközeinek cseréjére. Mindkettő-
höz önerőre is szükség volt, összesen 2,1 millió. 

Felújítás alatt áll könyvtárunk: bővítjük 
az intézményt, új bútorzatot kap, 3,1 
millió támogatásban részesültünk, 
800 ezer forint önerőt teszünk 
hozzá. Tavaly kisméretű 20x40 
méteres műfüves kispálya létesí-
tésére nyújtottunk be pályázatot, 
elbírálása pozitív, 3,5 millió önerőt 
kell hozzárendelnünk, a kivitelezés 
33,5 millió. 
A Magyar Villamos Művekkel 
együttműködési szerződést kö-
töttünk 15 évre. Másfél hektár 
területet vesznek igénybe 
tőlünk a Barosson felha-
gyott bánya salaktéren 
egy naperőmű park lé-
tesítésére. A hatósági 
engedélyek kiadása van na-
pirenden. Bérleti díjat fizetnek érte és remélhető-
leg helyi munkaerőt alkalmaznak majd a felügye-
letére és őrzésére. 
Önkormányzatunk nonprofit kft.-je az elektromos 
közlekedésre, a hozzátartozó kiszolgálóegységek-
re (garázs, töltőállomás) nyújtott be pályázatot, 
ez térségünkben ritkaságnak számít. Nagyobb és 
kisebb elektromos autóbuszok, intelligens megál-
lók kialakítása, igényvezérelt közlekedést álmod-
tak meg a tervezők. EFOP-os és elbírált pályázatot 
adtunk be a kulturális intézmények, a köznevelés 
eredményességéért című felhívásra, az EMMI 24 
millió 996 ezer forintos támogatást ítélt rá. A he-
lyi iskola, miskolci Fazekas úti és a laki általános 
iskolával közösen veszünk benne részt. A Biztos 
Kezdet Gyerekházak című EFOP-os pályázatun-
kat ugyancsak sikeresnek ítélte meg az EMMI, e 
projektre 39 millió 996 ezer forintot fordíthatunk. 
A 3 éves kor alatti gyerekekről és szüleikről szól 
e projekt, védőnővel, gyerekorvossal, szülőkkel. 
Foglalkozásokra, tanácsadásra adódik lehetőség. 
Esély nyílik majd arra, hogy a Biztos Kezdet Gye-
rekházak programban további 15 millió forintot 
lehívjunk. Ez utóbbi pályázat beadásának határ-
ideje február vége. 5,4 millió forintos saját ráfor-
dítással kicseréltük és bővítettük a közvilágítást 
a főutcán, így jobb teljesítményt, és gazdaságo-
sabb működtetést tudunk elérni. Ezt egy előnyös 
szerződéssel tudtuk elérni, partnerünk az ÉMÁSZ 
volt ez ügyben. 

Sajóbábonnyal közösen pá-
lyázott a Pitypalatty-völgy 
4 települése (Parasznya, 
Sajólászlófalva, Radostyán és 
Varbó) a humán szolgáltatások 
fejlesztése térségi szemlélet-
ben című felhívásra. Az EMMI 
törekvéseinket 245 millió 945 
ezer forinttal támogatja. A 
ránk jutó rész 21,2 millió. Az 
EFOP kérelmet az eredetinél 
csökkentett összköltséggel, 
de 100 százalékos támogatá-
si intenzitással hagyta jóvá az 
EMMI. Közösségi, egészség-
fejlesztő rendezvények, ál-
láskeresők segítése, képzése 
szerepel ebben. Komoly indi-
kátorokat kell teljesítenünk, 

kellő odafigyeléssel 
teljesítjük majd az 

elvárásokat – érvelt Horváth Jánosné. 
Ugyancsak Sajóbábonnyal együtt 
pályázott a 4 pitypalatty-völgyi köz-
ség a TOP-on belül a helyi identitás 
és kohézió erősítése című kiírásra, a 
Magyar Államkincstár megyei igazga-
tósága 25 milliót ítélt meg. Az elmon-

dottakból is kitűnik: a hosszú, kitar-
tó munkánk beérik, odafigyelnek 

ránk, a második körös pályá-
zatok elbírálásakor maxi-

málisan segítettek min-
ket – jegyezte meg a 

polgármesternő. 
Nagyon komoly ter-
vező munkát igényel 

a közfoglalkoztatás, ko-
rábban 130-140-en dolgoztak e formában, most 
már csak 30-40-en. Akik kikerültek e rendszerből, 
azok az elsődleges munkaerőpiacon is megállják a 
helyüket: a Bosch-ban, a Shinwa-ban és a Nestlé-
ben. Nyomon követem a sorsukat. A jelenlegi nyil-
vántartásban szereplő álláskeresők többnyire 50 
éven felüliek és nők. Idén 3-an (két nő és egy férfi) 
mehetnek teljes nyugdíjba. A közfoglalkoztatást 
azokra építjük, akik regisztrált álláskeresők, és hi-
ába keresik a lehetőségeket, hogy bekerüljenek az 
elsődleges piacra. Kertészettel, állattartással és 
egyéb apróbb település-üzemeltetési feladatokkal, 
zöldfelület- kezeléssel foglalkoznak és gondozzák 
az önkormányzati temetőt. 
Hogy mi szerepel még „kívánságlistánkon”? - te-
szi fel a kérdést önmagának is Horváth Jánosné. 
Azért lobbizunk, hogy az elavult ivóvízrendszert 
kiváltsuk. Az ÉRV az üzemeltető, sok a meghibá-
sodás a területünkön, de mivel jelenleg az ön-
kormányzat tulajdonában van az ivóvíz vagyon, 
így az üzemeltető nem végezhet el beruházást a 
nagyon elavult rendszeren. Az ivóvíz minőségé-
vel nálunk nincs probléma, ezért is nem tudtunk 
pályázni KEOP által kiírt támogatásokra. Jelen-
leg komoly fennakadást jelent a szolgáltatásban, 
ha a gerincvezeték Sajólászlófalván meghibáso-
dik, akkor már Parasznyán nincs ivóvíz. Évek óta 
bombázzuk az ÉRV-t, bízunk az előre lépésben. 
Településünk megtartóképességét jelenti, hogy 
növekszik lakosságunk, 1200 fő fölött vagyunk, 
hál' Istennek gyerekek is születnek. Játszóteret 
szeretnénk létrehozni, közösségi teret a kicsiknek 
és szüleiknek, nagyszüleiknek, ennek a helyszí-
ne már megvan, a Vámos Ilona utca, de egyelőre 
nincs meg rá a 15 millió, folyamatosan figyeljük 
a pályázati kiírásokat. Addig is egy mini játszóte-
ret létesítünk a kultúrház udvarán. További célunk 
útjaink rendbe tétele, a Rózsa úton például járda 
kellene. A szépkorúaknak pedig az a kívánsága, 
hogy legyen Parasznyán is egy idősotthon – vagy 
legalábbis egy idősek napközije, ahol egymás tár-
saságában, szakápolói felügyelettel tölthetnék 
napjaikat a szépkorúak. Ingatlannal rendelkezünk, 
reméljük támogatással a megvalósítást is meg 
tudjuk oldani. Sajnos a turisztikai fejlesztésből eb-
ben a körben kimaradt településünk, de reméljük 
hamarosan a vendégház, gazdasági udvarral és a 
rendezvény pajtával fejlesztés alá kerül - mondta 
végezetül Horváth Jánosné. SZI - BGy

Révbe értek a parasznyaiak is 

Horváth Jánosné, Parasznya polgármestere

Táncos lábak fesztiválja Parasznyán
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POLGÁR TISZTÍTÓ
4 RUHATISZTÍTÁS
4 SZŐNYEGTISZTÍTÁS
4 LAKÁSTEXTIL TISZTÍTÁS
4 VARRÁS, FESTÉS

MISKOLC Auchan I.  József Attila út Tel.: 20/549-4968
 Auchan II.  Pesti út   Tel.: 20/581-8811

EGER  Tesco  Tel.: 70/630-7846
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Több sikeres pályázatnak köszönhe- ■
tően fejleszteni tudjuk a várost. Az egyik 
projektünkben 362 millió forint támo-
gatásból Szerencs turisztikai vonzere-
jének növelését tűztük ki célul - nyilat-
kozta Koncz Ferenc polgármester. 

A Rákóczi-várban például új szabadtéri színpa-
dot, valamint hang és fénytechnikai eszközöket 
építünk ki. A régi Cukorraktár épületének felújí-
tása egy előző támogatásból már megvalósult, 
a Turisztikai Központ ad majd otthont a Csokolá-
dé Panoptikum kiállító termének és az interaktív 
belső játszótérnek. 395 millió forint jut az önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítésére. 
Ez a Városi Tanuszoda, az Idősek Otthona és a 
Szerencsi Szakképző Iskola és Tanműhely épüle-
tét érinti. Itt terveink szerint az épületek fűtési és 
melegvíz előállítási energiáját csökkentjük napele-
mek és napkollektorok telepítésével. Iparterület 
fejlesztésre 895,8 millió forint támogatást nyert 
a város, melyet teljes egészében a volt cukorgyár 
területének felújítására fordítunk. Az ipari terü-
let kialakításával lehetőséget adunk a vállalkozá-
sok számára, hogy új beruházások jöjjenek létre, 
melyek aztán új munkahelyeket teremtenek. Eh-
hez természetesen kiépítjük a megfelelő infrast-
ruktúrát, úthálózatot építünk, és megtörténik a 
közművesítés. 
Elemi igényünk Szerencsen új játszóterek létre-
hozása és a meglévők felújítása. Ezért a „Zöld 
város” nevű projekt keretében bővítjük a várker-
tet, új eukonform játszóteret és iskolakertet ho-
zunk létre. A már szintén nyertes turisztikai pá-
lyázatunk keretében, új játszótér megépítése és 
pihenőpark kialakítása szerepel. A „Zöld Város” 
pályázat keretében 499,5 millió forint támogatás 
jut a piac épületének megújítására és új parkolók 
kialakítására. Az önkormányzat az elmúlt évek-
ben folyamatosan bővítette az ingatlanvagyonát 
új munkahelyek teremtése érdekében. Szerencs 
város vezetése folyamatosan azon dolgozik, hogy 
minél több munkahelyet teremtsen és őrizze meg 

településünkön. Nagyon örülünk neki, 
hogy az Európában egyedülálló borla-
bor is itt alakult meg.  Az önkormány-
zat vezetése szorosan együttműkö-
dik olyan vállalkozásokkal, amelyek 
munkahelyet kívánnak teremteni. En-
nek köszönhetően a közeljövőben gyü-
mölcslé feldolgozó üzem és egy cuk-
rászüzem a cukorgyár területén 
valósul meg, valamint a prügyi 
úthoz közel egy húsfeldolgo-
zó üzem is létesül - újságolja 
Koncz Ferenc. 
Az utóbbi években megfi-
gyelt kedvező változások 
ellenére, térségünkben to-
vábbra is szükség van az ön-
kormányzat által működte-
tett közfoglalkoztatásra. Az 
eredmények azt mutatják, 
hogy az elmúlt évek prog-
ramjai Szerencs  számára 
sikeresek voltak, hozzájárultak a foglalkoztatás 
növeléséhez és az értékteremtés révén gyarapí-
tották a közös javakat. Növényházi rendszereket, 
öntözőberendezést építettünk ki, új teherautókat, 
traktorokat, pótkocsit, targoncát, szárzúzó gépet, 
hűtőkamrát, konyhai gépeket, a hulladék tömö-
rítésére használható konténereket, betonelem-
gyártó gépsort vásároltunk. A START közmunka 
programban az önkormányzat által elnyert támo-
gatás 2011 – 2017 között 2 milliárd 316,55 millió 
forint volt. Tavaly önkormányzatunk elnyerte a 
Belügyminisztérium „Start Plusz 2017” díját, mely 
7 millió forint nagy értékű eszköz vásárlására fel-
használható pénzösszeggel járt. A díjat egy új köz-
területek rendezésére használható (utcaseprés, 
hótolás) járműre fordítottuk. Mindig elmondom, 
hogy az úthálózatunkra ráférne egy alapos felújí-
tás. Nem nehéz kiszámolni, hogy ehhez milliárdok 
kellenek, amely keretösszeg nem áll rendelkezé-
sünkre. Ezzel együtt is minden évben törekszünk 
arra – akár saját erőből, akár pályázati forrás-
ból – hogy a legrosszabb állapotban lévő utakat 

kátyúzzuk, illetve egyes 
utakat teljesen felújít-
sunk. Így került sor koráb-
ban a szervizutak meg-
építésére és az Arad utca 
felújítására, vagy éppen 
a Bakó utca rendbetéte-
lére. Előző évben a Lajos 
köz mellett a Kossuth és a 
Bányai utcák újultak meg, 
és megkezdtük a Jókai ut-
ca aszfaltozásának elő-
készítését is, amelyet a 
vízelvezetési munkák el-
készítése után várhatóan 
idén márciusban fejezünk 
be. Emellett a Városgazda 
által előállított térkövek-
ből járdákat építettünk és 
parkolókat újítottunk fel. 
Úgy vélem, hogy a fizi-
kai fejlődés biztosítása 

mellett a szellemi, kulturális fejlődés le-
hetőségét is biztosítanunk kell. Állandó 
és időszaki kiállításainkkal, évente visz-
szatérő programjainkkal a város jó hírne-
vének öregbítése mellett célunk a helyi 

közösség kulturális élénkítése. Igyekszünk 
mindig egy-egy új programelemmel szí-

nesíteni a kínálatot, gondoljunk a 
Zempléni Múzeum kiállítása-

ira, és a rengeteg színházi 
előadásra, családi progra-
mokra. De itt nálunk valósul 
meg évről évre a Cserké-
szek Országos Találkozó-
ja, Szerencsen tartják az 
Országos Tárogatós Ta-
lálkozót, és a Keresztény 
Orvosok Találkozóját is. 
2017-ben már a jubileu-
mi, X. Országos Csokolá-
dé Fesztivált szerveztük 

meg. A jeles alkalomra va-
ló tekintettel különleges produkciók jellemezték a 
programkínálatot. Vendégünk volt az Experidance 
együttes, továbbá 3 járás művészeti gálája is fém-
jelezte a programot. Jól látszik, hogy a térség 
legnagyobb és legszínvonalasabb összművészeti 
fesztiváljává vált a Csokifesztivál - érvelt Koncz 
Ferenc. A látogatók száma évről évre növekszik, 
az idén már megközelítette az 50 ezret, akik biz-
tonságos, rendezett körülmények között szórakoz-
hattak 4 napon át. Az oktatási és kulturális életet 
színesítik településünk nemzetközi kapcsolatai. 
Ebbe a vérkeringésbe csatlakozott be tavaly a len-
gyelországi Pultusk városa. A Varsótól 60 km-re 
lévő húszezres várost Lengyelország Velencéjé-
nek is nevezik. Megtisztelő lengyel barátaink meg-
keresése, akik Krzystof Nuskiewitz polgármester 
vezetésével rövid időn belül kétszer is ellátogat-
tak hozzánk, és az előkészítő munkák elvégzését 
követően október 23-án aláírtuk a testvérvárosi 
szerződéseket. A reformáció 500. évfordulójára 
a református egyházzal közösen, az Ekker Ró-
bert által készített Kálvin János és Luther Márton 
emlékművet helyeztük el. A görögkatolikusokkal 
évente megrendezzük a Rákóczi-várban a csalá-
dok napját, mely országos rendezvénnyé nőtte ki 
magát. Az egyházi fenntartású iskolákkal is kitű-
nő a kapcsolatunk attól függetlenül, hogy nem az 
önkormányzat működteti őket. Mindig elmondom, 
hogy Szerencs egy diákváros. Odafigyelünk az 
óvodásainkra is, hiszen mindig örömmel vesszük, 
ha a különböző rendezvényeken fellépnek.
Fontosnak tartom még megjegyezni, mivel min-
den szerencsi háztartást érint, hogy a kommu-
nális adót eltöröltük, mi nem is kívánjuk azt visz-
szaállítani. Ugyanígy ragaszkodunk az idősek és 
a tanulók mindenkori támogatásához is. Általá-
ban úgy érzem, hogy a város regionális szerepe 
nagyon megnőtt, megerősödött - fogalmazott 
Koncz Ferenc. Itt van a Tankerületi Központ, és a 
Szakképzési Centrum is nálunk működik. A Járási 
Hivatal úgyszintén Szerencsen van. A 2018-as év 
újabb pályázatokat hozhat. Rengeteget dolgoz-
tunk, de maradt még feladat a következő évekre 
is. SZI - BGy

Koncz Ferenc, Szerencs polgármestere         

Az óvoda fejlesztését szolgálta az ongai bál, Farkas Lászlóné, 
Onga jegyzője és Koncz Ferenc

Megnőtt és megerősödött
Szerencs regionális szerepe
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Mezőcsát városa 2014 októbere  ■
óta jelentős változásokon ment ke-
resztül. Siposné Horváth Anita pol-
gármester megválasztása óta min-
dent megtesz azért, hogy Mezőcsát 
a térségben minden szempontból 
vezető szerepet töltsön be.

A 2014-2020-as finanszírozási időszak olyan lehe-
tőségeket tartogat Mezőcsát számára, amelyek 
révén ez a cél elérhető. Városunk életének min-
den területére hatással lesz az a 2 milliárd 848 
millió forint támogatás, amelyet az Európai Unió 
és Magyarország kormányának társfinanszírozá-
sában megvalósuló pályázatok által kerül hozzánk 
- jelentette ki Siposné Horváth Anita. A Település 
– és Területfejlesztési Operatív Program (TOP) 
keretében az első körös támogatásokat követő-
en a második kör eredményei is megszülettek. 
Ezen belül mintegy 786.4 milliós támogatásban 
részesült Mezőcsát. A Mezőcsát és Hejőkeresztúr 
települések belterületi vízrendezése című TOP-
pályázat által lehetőség lesz a város csapadékvíz 
elvezetésének megoldására 68,7 millió forint ér-
tékben. További lehetőséget kaptunk épületeink 
energetikai korszerűsítésére is. TOP- konstrukci-
óban az Egressy Béni Általános Iskola és Alapfo-
kú Művészeti Iskola és a tornaterem épületének, 
valamint a pedagógiai szakszolgálat épületének 
energetikai korszerűsítésére kerül sor. A fejlesz-
tésre több, mint 204 millió forint használható fel. 
A TOP-4.3.1-15 azonosítóval ellátott pályázatok kö-
zött Mezőcsát pályázata is pozitív elbírálásban ré-
szesült. A Szociális városrehabilitáció Mezőcsáton 
című projekt által lehetőség nyílik egy közösségi 
ház és egy játszó park kialakítására a Szent István 
utcai szegregátum területén. A kerékpárút pedig 
a Szent István utcától a Bajcsy – Zsilinszky utcá-
ig vezet majd. Ezen kívül szociális bérlakásaink 
felújítására is sort kerítünk az elnyert összesen 
500 millió forintból. TOP- konstrukció keretében 
Mezőcsát hét másik településsel együtt közössé-
gi részvételre épülő szabadidős, közbiztonsági és 
közlekedésbiztonsági programok megvalósításá-
ra nyert el 13 millió 562 ezer forintot. 
Az elmúlt év legjelentősebb – már megvalósult 

– beruházásai a ravatalozó, urnafal és hangfogó-
fal, valamint az új Művelődési Ház és Könyvtár 
megépítése voltak - mondja nem kis büszkeség-
gel a hangján Siposné Horváth Anita. Előbbiek a 
2016. évi adósságkonszolidációban nem része-
sült települési önkormányzatok támogatására 
biztosított forrásból valósultak meg összesen 
81 millió 813 ezer forintból. Ezen beruházások 
jóvoltából a város napjaink elvárásainak megfe-
lelő körülményeket biztosított az emberi lét le-
zárását jelentő temetkezések, a végtisztesség 
megadása számára. 
Az új Művelődési Ház és Könyvtár létrehozása 
már régen időszerű volt, hiszen a korábban ezt 
a funkciót betöltő épület az elmúlt évtizedekben 
elavulttá, a 21. század elvárásainak ellátására al-
kalmatlanná vált. Kormányzati támogatásnak kö-
szönhetően valósult meg a beruházás, és jött létre 
egy 300 fős színházteremmel, galériás könyvtár-
ral és kávézóval rendelkező, a Szent István utca 
arculatába beleillő impozáns épület. A 300 mil-
liós támogatásnak köszönhetően Mezőcsát köz-
művelődése egy olyan teret kap, amely által a 

térség kulturális központjává válhat. Nemcsak a 
közművelődés, a gazdaság és a szociális terület 
fejlesztése történik Mezőcsáton. 2017. december 
7-én a Mezőcsáti Járási Hivatalának Kormányab-
lakában a Nemzeti Adó - és Vámhivatal ügyfél-
szolgálati ablakát adták át. Az átadáson jelen volt 
Tállai András, a térség országgyűlési képviselője, 
a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti és 
adóügyekért felelős államtitkára, a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal vezetője és Demeter Ervin megyei 
kormánymegbízott is. Ezzel 89 adóügytípus inté-
zése könnyebbé és elérhetőbbé vált a Mezőcsáti 
Járásban élő mintegy 15 ezer ember számára - 
hangoztatta Siposné Horváth Anita. 
Mezőcsát és térségének életében a mezőgazda-
sági tevékenységek folytatásának hagyománya 
több évtizedes múltra tekint vissza. A gazdák 
számára eddig is elérhető volt a falugazdászok 
szolgáltatása városunkban, akik most február 

2-án egy a felújított épületet vehettek birtokba. A 
Hősök tere 24. szám alatti épület felújítása olyan 
infrastruktúrát biztosít a gazdák számára, amely 
egyszerűbbé teheti mindennapos munkájukat, az 
agrár ágazat fejlődését. A felújított épületrész át-
adásán jelen volt Tállai András, a térség ország-
gyűlési képviselője, Taskó József, a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara megyei elnöke és Győrffy 
Balázs, a NAK elnöke. A falugazdászok hétfőtől 
péntekig várják a gazdákat. 
 SZI - BGy

Siposné Horváth Anita, 
Mezőcsát polgármestere

Mezőcsát a térségben minden 
szempontból vezető szerepet tölt be

Fotók: MPH
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MISKOLC BELVÁROS KÖZELI 
CSALÁDIAS KÖRNYEZETBEN ÉPÜL AZ 

ÚJ BODÓTERASZ TÁRSASHÁZ!
112 Új lakás akár CSOK kedvezménnyel!
A legmodernebb technológiával felszerelt energiatakarékos lakások. 
A lakás alapterületek 45 m2 2-ig terjednek. www.bodoterasz.hu

+36 (30) 678 29 77
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Cégünk saját csapatába keres külföldi és belföldi munkavégzésre 
szakembereket az alábbi területekre:
Építőipar, húsfeldolgozás, gyártás és termelés, élelmiszeripar
betanított munka, segédmunka, takarítás, szállodai kisegítő és 
emellett számos más területre.

Amit kínálunk: 
l Kiemelt bérezés
l Minőségi munkafeltételek
l Szállás biztosítása
l Kiutazás támogatása
l Gyors és hatékony ügyintézés
l Jövőkép

Elvárások: 
l Pontos precíz munkavégzés
l Szakmai tapasztalat
l Szakirányú végzettség

Professzionális fal- és padlóburkoló szakembert azonnali 
munkavégzésre keresünk!

Részletes információkért forduljon hozzánk bizalommal!

Jelentkezését, fényképes önéletrajzát várjuk az e-mail címünkre!
Telefon: +36-70/427-4588

MUNKALEHETŐSÉG!
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