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MISKOLC BELVÁROSHOZ KÖZELI 
CSALÁDIAS KÖRNYEZETBEN ÉPÜL 
AZ ÚJ BODÓTERASZ TÁRSASHÁZ!
• 56 db új és a legmodernebb technológiával felszerelt energiatakarékos lakások 

várnak rád!

• A lakás alapterületek 45 m2����������2-ig terjednek, akár saját kerttel is.
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www.bodoterasz.hu
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Selyemréti társasház
Miskolc belvárosában, jó tömegközlekedéssel ellátott, 
Selyemrét városrészben található legújabb 42 lakásos 
társasházunk.

Lakásaink mindegyike azonnal 
�����������������������������
igénybevételére jogosult.

+36 (30) 678 29 77
www.selyemreti-tarsashaz.hu
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Salvaguardia Holding Zrt.
3526 Miskolc, Álmos utca 5/A.
Tel.: +36 20/400-8502, +36 20/400-8500, +36 46/508-534
Fax: +36 46/508-533
E-mail: svgrt@svgrt.hu  • Web: www.salvaguardia.hu

MEGBÍZHATÓSÁG, SZAKMAI 
ALKALMASSÁG, KÖLCSÖNÖS 

BIZALOM – 
ez jövőképünk három pillére.

MEGBÍZHATÓSÁG
Teljes mértékben a kölcsönös együtt 

gondolkodás és feladatmegoldás irányába 
kötelezzük el magunkat.

ALKALMASSÁG
A vagyonvédelem bármely területén képesek 

vagyunk Megbízóink érdekeit 
képviselni a hatályos jogszabályok szerint.

KÖLCSÖNÖS ELÉGEDETTSÉG
Megbízóink elégedettségéhez színvonalas 

szolgáltatásainkon túl hozzájárul a 
feladatok pontos dokumentálása és ellenőrzése, 

valamint az igényekre történő gyors reagálás.
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SZOLGÁLTATÁSAINK

• Élőerős őrzés-védelem

• Pénz- és értékszállítás

• Rendezvénybiztosítás

• Távfelügyeleti szolgáltatások

• Elektronikus biztonsági rendszerek

• Magánnyomozás

• Járműfelügyelet

• Épületüzemeltetés

• Tűz-, munka- és környezetvédelem

• Porta, recepció, telefonszolgálat

• Takarítás, parkgondozás, hóeltakarítás és   

 síkosságmentesítés

Cégünk a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagja.
Az őrzés-védelmi, valamint a pénz- és értékszállítási tevékenységre az ALLIANZ 

Hungária Biztosító Zrt.-nél rendelkezünk teljes körű felelősségbiztosítással 
(200 M Ft/év, illetve 20 M Ft/kár).
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Bihall Tamás: „A beruhá-
zásokat tekintve Borsod-
Abaúj-Zemplén az orszá-
gos lista élén áll.”

Az ipari termelés lendületben van 
megyénkben, és minden esélyünk 
megvan arra, hogy ez a pozitív 
tendencia folytatódik 2020-ban – 
nyilatkozta Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye az 
országos lista élén áll beruházások 
tekintetében a KSH legfrissebb – 
az elmúlt év első háromnegyedét 
áttekintő – elemzése szerint. Mi 
áll e mögött a kiemelkedő teljesít-
mény mögött?
Ez a teljesítmény természetesen 
az elmúlt évek növekvő gazda-
sági prosperálásából követke-
zik, hiszen a megye gazdaságá-
nak szinte minden területe, de 
különösen a két meghatározó 
ágazat, a vegyipar és a jármű-
ipar jelentős termelésbővülést 
mutatott. Az előbbinél meg-
határozó elem, hogy a Mol 
Petrolkémia Tiszaújvárosban 1,2 
milliárd euró értékű beruházást 
hajt végre, poliolüzemet épít. 
A vegyiparban nagyon tuda-
tos, tervszerű fejlesztés folyik, 
örülünk, hogy a Mol stratégiai 
kérdésnek tekinti a petrolkémi-
ai üzletág erősítését. De emel-
lett a megyei gazdaság szinte 
minden ágazatában – például a 
járműiparban, a turizmusban 
is – komoly gép- és technoló-
giai beruházások történtek, 
üzemcsarnokok, különböző 
létesítmények épültek és épül-
nek. Egyértelmű, hogy ezeket 
a beruházásokat a gazdaság 
növekedése hajtja, és lényeges, 
hogy a külföldi cégek mellett 
a hazai kis- és középvállala-
toknál is élénk ez a folyamat. 
Mindezek után nem véletlen, 
hogy megyénk az egy főre jutó 
ipari termelés mutatójában 
is felzárkózott a fejlett vidéki 
nagyvárosok, ipari körzetek – 
Győr-Moson-Sopron, Bács-Kis-
kun megye, illetve Kecskemét, 
Tatabánya, Székesfehérvár 
– mellé.

De nem hagyható fi gyelmen kívül 
az sem, hogy az ipari termelés a ta-
valyi év első 9 hónapjában megtor-
pant nálunk. Ez minek tudható be?
A vegyipar részesedése a megye 
iparában közel 40 százalékos, és 
ebben az ágazatban volt egy 10 
százalék feletti exportcsökkenés, 
ami a nyugat-európai gazdasági 
növekedés lassulásával magya-
rázható. De hozzá kell tenni azt 
is, hogy a legnagyobb vegyipari 
vállalatunknál voltak tervezett 
karbantartási leállások, amelyek 
értelemszerűen befolyásolták 
a munkát. Vagyis a visszaesés 
nyilvánvalóan átmeneti, hiszen 
ahogy már említettem, a Mol Pet-
rolkémiánál zajlik egy gigaberu-
házás, és a BorsodChem, vala-
mint a KISS Cégcsoport is jelentős 
fejlesztéseket tervez. Ezek előre 

vetítik a termelés bővülését. 
Összességében az ipari termelés 
lendületben van megyénkben.

A foglalkoztatási helyzet a vállal-
kozások fejlődése szempontjából 
az egyik meghatározó kérdés. Ho-
gyan áll a megye munkaerőpiaca?
A jelenlegi helyzet a múltban 
gyökerezik, a válaszhoz vissza 
kell mennünk kicsit az időben. Az 
1990-es években a megye gaz-
dasága kritikus helyzetben volt, 
a kohászat és a bányászat össze-
omlása miatt térségek süllyedtek 
teljes depresszióba. Százezer 
munkahely szűnt meg. Borzasz-
tóan nagy szám ez, és maga a 
helyzet szinte háborús pusztítás-
hoz hasonlítható. A nemzetközi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy 
egy ilyen csapásból egy régió 

30-40 év alatt tud csak magához 
térni. Ehhez képest nagyszerű 
teljesítmény, hogy a mi megyénk-
ben 20-25 év alatt sikerült újra 
létrehozni egy működőképes 
ipart. A munkanélküliségi rátát 
illetően már a középmezőnyben 
vagyunk, viszont a foglalkoztatási 
rátánk alacsony, de ha azt nézzük, 
hogy tíz évvel ezelőtt mindössze 
45-46 százalék volt, a mostani 
56 százalék nagy előrelépés. 
Szomorú, hogy még mindig van 
a megyében körülbelül 40 ezer 
ember, akiket nem sikerült az 
elsődleges munkaerőpiacra vinni. 
Ennek a létszámnak mintegy fele 
közmunkás, a többi munkanél-
küli. Nagyon nehéz helyzet ez, 
amelynek a megoldása folyamatos 
feladatot jelent. Hiszen miközben 
itt van ez a 40 ezer ember, mint-
egy 30-40 ezer ember hiányzik 
a megye munkaerőpiacáról. A 
meglévő helyi munkaerő csak egy 
adott szintig tudja kiszolgálni a 
cégeket, már most sok területre 
ukrán, szlovák és török munká-
sok érkeznek. A továbblépésben 
kiemelt szerepe van az oktatás-
nak, többek közt a felnőtt át- és 
továbbképzésnek. Elemi szükség-
let, hogy megvalósítsuk a képzés 
és a munkaerőpiac igényeinek 
minél közelebb hozását. Ez régi 
törekvés, de az összehangolás 
mégis nehéz, hiszen rengeteg 
érdek, esetenként ellenérdek 
jelenik meg. A kormányzat most 
kialakítandó stratégiája – amelyet 
a kamara is támogat – segíti majd 
a megoldást.

Milyen évet prognosztizál a BOKIK 
2020-ra?
Ahogy arról már beszéltünk, 
megyénk jelenlegi gazdasági 
helyzete kedvező, és a mai tudá-
sunk szerint idén is folytatódik 
ez a pozitív tendencia. Kamara-
ként mi is mérünk, tapasztalunk 
megrendelői visszaeséseket az 
autóipar beszállítói frontján, de 
összességében azt gondolom, 
minden esélyünk megvan arra, 
hogy növekvő pályán maradjunk.  
Szinte nincs olyan tagvállalatunk, 
amely ne fejlesztésekről, piacbő-
vítésekről számolna be.  ÉM

A gazdaság növekedése a hajtóerő

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke

A 2020-as év legfon-
tosabb információja, 
hogy egy hónap múlva 
új székházba költözünk 
– újságolja Soós Tibor, 
a Zenit-Auto Rent Kft. 
ügyvezetője. 
– Miskolctapolcáról a Futó utca kö-
zepére tesszük át a székhelyünket. 
Kinőttük a Zenit Panzió épületét, 
ahol kezdetektől vagyunk, mivel 
egyre nagyobb ügyfélkörrel és gép-
járműparkkal rendelkezünk – mond-
ta Havasi Viktor operatív vezető. 
– Szeretnénk ügyfeleinket XXI. szá-
zadi körülmények között fogadni a 
továbbiakban. Kollégáink létszáma 
folyamatosan növekszik, így az új, 
modern székházunkban kényelme-
sebb, tágabb környezetben dolgoz-
hatnak majd. A 650 négyzetméter 
alapterületű épület kivitelezését a 
helyi Gerixon Kft. végezte.

– A Zenit Panzió a továbbiakban is-
mét önállóan tud üzemelni. Az elmúlt 
évben végrehajtott fejlesztéseinknek 
köszönhetően a Magyar Szálloda 

Szövetség a legmagasabb, 4 csilla-
gos minősítéssel illette panziónkat.

– Ügyfeleink által kedvelt nyitva-
tartásunk továbbra is mindennap 
reggel nyolc órától este hétig tart 
majd az új székhelyünkön is – vet-
te át a szót Soós Tibor. – Kollégá-
ink létszámát bővíteni szeretnénk 
az elkövetkezendő időszakban, így 
például adminisztratív, pénzügyes, 
értékesítő munkatársakat keresünk. 
Az új székhelyünk „okosépület” 
lesz, a kor igényeinek megfelelően, 
nagyobb bemutatóteremmel, tágas 
irodákkal, tárgyalókkal. Ezáltal ma-

gasabb színvonalon, komplexebben 
tudjuk majd kiszolgálni ügyfeleinket. 
Vásárló- és munkatársbarát környe-
zetet hozunk létre egyedi stílusban. 
Szolgáltatócsapat lévén mi nemcsak 
értékesítünk, hanem folyamatos sze-
mélyes kapcsolatot tartunk a partne-
reinkkel. A fő profi lunk továbbra is a 
személy- és haszongépjárművek 
rövid és hosszabb távú bérbeadása, 
kölcsönzése, valamint tartós bérlet- 
és fl ottakezelés. Közösségi oldala-
inkon pedig legfontosabb informá-
cióink, újdonságaink naprakészen 
megtalálhatók, követhetők lesznek.

– Márkafüggetlen szolgáltatóként 
ügyfeleinknek nem csupán egy 
gyártó termékeit ajánljuk ki, hanem 
megkeressük számukra a legmeg-
felelőbb ár-érték arányú megoldást 
– hangsúlyozta Soós Tibor. – Je-
lenlegi fl ottánkban több márka leg-
újabb modelljei is megtalálhatók, 
ezáltal ügyfeleink egy tartós bérleti 
konstrukció előtt akár ki is tudják 
hosszabb távon próbálni a kisze-
melt gépkocsit. Ezután egy tartós 
bérleti konstrukció elkészítése 
történik, természetesen az ügyfél 
igényei szerint. Célunk partnereink 
maximális kiszolgálása, mint ahogy 
az elmúlt 23 évben tettük, s ezáltal 
hosszú távú üzleti kapcsolatok épí-
tése régiónkban.  ÉM

Új székházba költözik a Zenit-Auto Rent

INFORMÁCIÓ
auto@zenitautorent.hu
www.zenitautorent.hu
Tel.: 46/564-255

TWIN ’93 KFT. 
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 36.
Telefon:  06 70 333-9606, 06 20/3988-883
e-mail: twin.kft@upcmail.hu www.twin93.hu

*2 éves gyártói teljes körű +3 év/100 000 km teljes körű Jeep (MAXIMUM CARE) 
kiterjesztett garancia. A képen szereplő modellek vegyes átlagfogyasztása: 4,8–8,3 
l/100 km; CO2-kibocsátás: 125–190 g/km. Az akció a készlet erejéig érvényes.
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért érdeklődjön a hivatalos márkakeres-
kedésekben, vagy látogasson el a www.jeep.hu weboldalra. **AZ EREDETI

381473

A Zenit-Auto új székháza FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Taktakenéz önkormány-
zatának folyamatban lévő 
legnagyobb beruházása 
a „Szennyvízelvezetés és 
-kezelési fejlesztés” című 
projekt, mely a KEHOP 
2.2.2 pályázati kiírás 
alapján valósul meg.

– A belterületen a hálózat kiépíté-
se lassan befejeződik (pótmunkák 
még lesznek). Épül a szennyvíztisz-
tító telep is – mondta Molnár Tibor, 
Taktakenéz polgármestere. A próba-
üzemre tavasszal kerül sor, melyhez 
megfelelő számú rákötés szüksé-
ges. A szennyvízcsatorna-hálózat és 
szennyvíztisztító telep üzemeltetője 
a Borsodvíz Zrt. lesz. Amely háztar-
tás a próbaüzem elején rácsatlakozik 
a hálózatra, hat hónapig mentesül a 
szennyvízdíj fi zetése alól.

– Az „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” megne-
vezésű pályázaton az önkormány-
zat közel 34 millió Ft-ot nyert el. A 
beruházás befejeződött, melynek 
keretében a Bóbita Óvoda-Konyhán 
napelem és napkollektorok kerültek 
elhelyezésre. Megvalósult a radiátor-
szelepek cseréje termoszelepekre, 
valamint a korszerűtlen lámpatestek 
és izzók cseréje is LED-lámpákra 
és -izzókra. A polgármesteri hiva-
talban a padlástérben üveggyapot 

hőszigetelés elhelyezése valósult 
meg geotextilborítással, valamint az 
északi homlokzatra 16 cm-es hőszi-
getelő rendszer került. Mindkét fenti 
intézményben megvalósult energe-
tikai felújításának köszönhetően az 
épületekben (fűtés-világítás) jelentős 
megtakarítás érhető el, mely az ön-
kormányzatot jobb anyagi helyzetbe 
hozhatja. A Taktakenéz Községért 
Egyesület – mint civil szervezet – si-
keresen pályázott a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. felé, ahol működési, 
fenntartási, képzési költségekre 200 
ezer Ft támogatást nyert el. Fel-
használása folyamatosan történik. A 
„Helyi identitást erősítő programok 
megvalósulására” kiírt TOP 5.3.1. 
pályázatban több önkormányzat kö-
zösen pályázott sikeresen. Ennek 
következtében Taktakenéz Község 

Önkormányzata 19 300 300 Ft támo-
gatásban részesült. Az elnyert pénz 
2019. december 23-án az elkülöní-
tett számlára megérkezett, melynek 
felhasználására a következő idő-
szakban kerülhet sor. Ennek kereté-
ben kulturális rendezvények, előadá-
sok, kirándulások megvalósítását 
tervezzük, összefogva a helyi civil 
szervezetekkel (Polgárőr Egyesület, 
Taktakenéz Községért Egyesület). 
Szeretnénk a nyugdíjasok számára 
is megfelelő programokat szervezni.

– A Leader-csoport tagjaként 
szintén pályázott az önkormányzat 
– újságolta Molnár Tibor. – A térségi 
Leader szervezet 1962 E Ft támoga-
tást javasolt a Magyar Államkincstár 
felé megállapítani részünkre. Ezen 
összeget az önkormányzat – meg-
előlegezve a pályázati összeg kiuta-
lását – már felhasználta: 2019-ben a 
falunapot és egy Aggtelek–Rozsnyó 
(54 fős) kirándulást szervezett meg.

– Új színfoltként jelent meg az el-
múlt évben a Magyar falu program pá-
lyázati kiírása, amire az ötezer fő alatti 
települések pályázhattak. Taktakenéz 
két pályázatot nyújtott be. Orvosi mű-
szerek, eszközök beszerzésére közel 
2 millió Ft-ot, Művelődési Házra 23 
millió Ft-ot sikerült elnyerni. Orvosi 
eszközök között szinte minden hiány-
zó eszközt, felszerelést tudtunk vásá-
rolni, amiben hiány mutatkozott, vagy 
a már elhasználódott berendezést si-
került kicserélni a Védőnői Felnőtt- és 
Gyermek Háziorvosi körzetekben.

– A Művelődési Házra kapott tá-
mogatási összeg az alábbiak sze-
rint alakul: épület műszaki felújítá-
sa, eszközbeszerzés (100 db szék, 
12 db asztal). Közösségszervező 
bére egy évre, programok megva-
lósítása. Természetesen a szük-
séges műszaki tervdokumentáció 
elkészítése, műszaki ellenőrzés, 
szakfelügyeleti tanácsadás is a 
pályázati összegben szerepel. Az 
eszközbeszerzés már megtörtént, 
az épület felújítása pedig lassan a 
végéhez közeledik. A programok 
megvalósítása folyamatosan zajlik. 
Májusban falunapot, nyugdíjas-ta-
lálkozót, gyermeknapi programo-
kat, játszóházat tartunk. A felújított 
épületet egy jótékonysági bállal 
szeretnénk felavatni és átadni a la-
kosság részére.

– Taktakenéz önkormányzatának 
a következő évek legfontosabb fel-
adata a tönkrement, elhasználódott 
belterületi utak felújítása. Az intéz-
mények fejlesztését is szem előtt 
tartjuk, amennyiben ehhez kapcsoló-
dó pályázat megjelenik: élünk a lehe-
tőséggel. Településünkön viszonylag 
sok a nyugdíjas korú ember. Az ön-
kormányzat 3 szociális gondozónője 
nagy fi gyelemmel gondoskodik a rá-
szorulókról (házi gondozás-ápolás, 
ebédkihordás). A helyi programokra 
elnyert pályázati összegből minél 
több rendezvényt kívánunk tartani 
azért, hogy a helyi közösségeket 
összekovácsoljuk.  ÉM

A gyarapodó Taktakenéz

Molnár Tibor, Taktakenéz polgármes-
tere FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

TAKTAKENÉZ

Bóbita Óvoda FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM Taktakenéz madártávlatból FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUMS
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Az országos lista élén áll me-
gyénk a beruházásokat tekintve 
a statisztikai adatok szerint is. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat mivel járult hozzá, 
hogy ilyen kimagasló mutatók 
születtek 2019-ben?
Megyénk települései 1051 darab 
pályázatot adtak be TOP-os for-
rásokra, ebből 566-ot ítélt támo-
gatásra a közreműködő hatóság. 
Az összesítés szerint eddig 538 
projektre 98,5 milliárd forintot 
már kifi zettek. A pénzügyi zárás 
után ez valószínűleg 100 milliárd 

forint fölé kúszik, vagyis több 
mint 100 milliárd forintot nyertek 
el fejlesztésre a megyei telepü-
lések. A pályázatok megvalósítá-
sában, vagyis a projektmenedzs-
menti folyamatokban segített 
a megyei önkormányzat is. 
Épültek ipari parkok, korszerű-
södtek óvodák, iskolák, bölcső-
dék, egészségügyi intézmények. 
Nagy hangsúlyt helyeztünk a 
környezetvédelemre, ezen belül 
is az energetikai beruházásokra, 
de ebből a forrásból valósultak 
meg turisztikai fejlesztések 
is. Még sorolhatnám az ered-
ményeket, de a legfontosabb 
közös tulajdonság ezekben a 
beruházásokban, hogy a térség, 
a település népességmegtartó 
erejét növelik, ezek tehetik újra 
vonzóvá a megyei településeket, 
ezzel tovább növelve a térség-
ben a beruházási hajlandóságot. 
Ezzel párhuzamosan kormány-
zati támogatással és megyénk 
kormánypárti országgyűlési kép-
viselőinek hathatós közbenjárá-
sával is sokat fejlődött megyénk 
oktatási és a sportinfrastruk-
túrája, vagy bővült az elérhető 
szolgáltatások köre. Mindez 
azért fontos, mert a befektetők, 
akár már egy kisebb volumenű 
termelőüzemnél is megnézik, 
munkavállalóiknak mennyi és 
milyen minőségű szolgáltatáso-
kat képes biztosítani a térség, 
ahová betelepülnének. Kiemel-

ném a kormány és a megyei kor-
mánypolitikusok együttműködé-
sének egy másik szegmensben, 
a megyei úthálózat fejlesztésé-
ben elért eredményeit is. Csak 
néhány példát említve: az M3-as 
autópálya továbbépül testvérme-
gyénk, Kassa felé; a 37-es utat 
Szerencsig meghosszabbítják, 
felújítják a tokaji Erzsébet hidat. 
Ezek is növelhetik a beruházási 
kedvet.

Megmarad-e a lendület 2020-ban? 
Milyen projektek valósulhatnak 
meg az idén, illetve vannak-e még 
pályázati források?
Ahogy már részben utaltam 
rá, a beruházási kedvet a 
befektetésösztönzési folya-
matokkal mind a megyei ön-
kormányzat, mind a kormány 
növelni tudja. A kormánypárti 
képviselők pedig a megye 
fejlődése érdekében tudnak 
továbbra is eredményesen lob-
bizni. Ugyanakkor már egy EU-s 
pénzügyi ciklus végén vagyunk, 
lassan kifutunk a pályázatokból, 
a projektek megvalósultak, és 
nekünk most már arra kell töre-
kedni, hogy a kormány ösztönző 
tevékenysége és fejlesztései 
mellett a következő időszakban 
is az egyik legeredményesebben 
pályázó megye legyünk. Vagyis 
fel kell készülni az EU-s támoga-
tások következő időszakára. Mi 
ehhez, ahogy eddig, ez után is 

minden segítséget megadunk, 
sőt, még nagyobb hangsúlyt 
helyezünk majd a területfejlesz-
tésre, ami a megyei közgyűlés 
mellett működő bizottsági struk-
túrában is megmutatkozik. A 
területfejlesztés, összekapcsolva 
a turisztikával, önálló bizottságot 
kapott. De hangsúlyossá kíván-
juk tenni együttműködésünket 
a civil szektorral és a történelmi 
egyházakkal, a megye sportéle-
tében és az ifjúságvédelemben 
is aktívabb szerepre készülünk, 
és határozottabbak leszünk a 
környezetvédelem, klímapolitika 
területén. Határmegyeként pedig 
kiemelten támogatjuk a kormány 
nemzetpolitikai törekvéseit.

A megyei közgyűlés új elnökeként 
milyen célkitűzéseket fogalmazott 
meg 2020-ra?
Tovább növelni a megyei 
befektetések számát, a turiszti-
kai fejlesztésekkel, valamint a 
civil szektorral és a történelmi 
egyházakkal is együttműködve 
vonzóbbá tenni a megye telepü-
léseit, hogy a fi atalok helyben 
maradjanak, vagy itt találjanak 
otthonra. Ez több mint egy évre 
szóló program, inkább a ciklus-
ra vonatkozó kihívás, aminek 
szeretnénk megfelelni a megyei 
önkormányzat és a közgyűlés, 
valamint társszerveink minden, 
velünk együtt dolgozó szereplő-
jével.  BGY S
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Vonzóbbá tenni a 
megye településeit
– interjú Bánné dr. Gál Boglárkával, a 
B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnökével

Kormányzati 
támogatással és 

megyénk 
kormánypárti 
országgyűlési 

képviselőinek hat-
hatós közbenjárásá-
val is sokat fejlődött  
megyénk, bővült az 
elérhető szolgáltatá-

sok köre – 
hangsúlyozta Bánné 

dr. Gál Boglárka, 
a megyei közgyűlés 

elnöke.
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A 2019-es év Szalaszend 
beruházásai, fejlesztései 
szempontjából nem volt 
változatos – jelentette ki 
dr. Tóth István, a telepü-
lés polgármestere.
– Nagy beruházásunk nem volt, a 
benyújtott pályázataink vagy elbí-
rálás alatt vannak, vagy tartaléklis-
tára kerültek. A megyénkbe érkezett 
fejlesztési forrásokból 2019-ben 
nem részesültünk. Úgy gondolom, 
a tavalyi esztendő megmutatta min-
denki számára a településünkön, 
hogy miért érdemes átgondoltan 
tervezni, megfontoltan – pénzügyi 
fegyelemmel – gazdálkodni – ér-
velt dr. Tóth István. – Stabil 2019-es 
évünk volt, az önkormányzat és in-
tézményeiben nem voltak személyi 
változások, minden önkormányzati 
terület működési szempontból 
a tervezett költségvetése 
mentén gazdálkodott. Min-
denki számára megnyug-
tató – és felemelő érzés is 
egyben –, hogy a település 
kiegyensúlyozottan gazdál-
kodik. A 2019-es pénzügyi 
mérlegünket is pozitívan zár-
tuk, és erre büszkék is vagyunk.

– Tavaly benyújtottuk a bölcsőde-
építési pályázatunkat, jelen pillanat-
ban nincs döntés ez ügyben, bízom 
benne, hogy rövidesen pozitív bírá-
lat születik. Volt még két belterületi 
útfelújítási pályázatunk, az egyik 
nem nyert, a másik tartaléklistára 
került. A kisebb beruházások – bel-
területi útkátyúzás, útpadkajavítás, 
egyéb karbantartások – részben 
saját erőből, részben közfoglalkoz-
tatási programokból valósultak meg. 
Jelen pillanatban – sajnos – nincs az 
elmúlt évről átnyúló beruházásunk.

– A 2020-as év költségvetési és 
gazdálkodási szempontból is jelen-
leg tervezés alatt áll – újságolta dr. 
Tóth István. – Átdolgozzuk, kiegé-
szítjük a 2014–2019-re megalkotott 
gazdasági, településfejlesztési prog-
ramunkat, több programelem meg-
valósult ezen tervek közül. Nagyon 

lényeges az egységes településképi 
megjelenés kialakítása, fák, virágok 
kihelyezése, a közterületek rendben 
tartása. A költségvetési irányelvek 
központi gondolata az észszerű 
költségcsökkentés és a bevételeink 
növelése. A 2019-es év értékelése 
során azonban nem szabad elfelej-
tenünk, hogy tavaly októberben volt 
az általános önkormányzati válasz-
tás, mely Szalaszenden is átformál-
ta a képviselő-testületet. Teljesen új 
grémium alakult meg, amely csele-
kedni, fejleszteni akar. Nagyon sok 
indulatos, nyomdafestéket sem tűrő 
megnyilvánulás hangzott el úgy 
a jelöltek, mint az őket támogató 
emberek részéről. Hála istennek a 
választópolgárok döntő többsége 
Szalaszend érdekeit tartotta szem 
előtt, bölcs döntést hoztak, tudták, 
mit kell tenniük.

– Szalaszend önkormányzata 
mindig is komoly hangsúlyt fektetett 
a településen működő civil szerve-
zetekkel, alapítványokkal való jó 
együttműködésre. Költségvetési és 
– lehetőségeinkhez mérten – saját 
erős támogatást nyújtunk a műkö-
désükhöz. Szerves részei a tele-
pülésnek, sok olyan tevékenységet 
vállalnak fel, amit az önkormányzat 
önmagában nem tudna megoldani. 
Szalaszend Község Önkormányza-
ta nevében itt is szeretném kifejezni 
köszönetemet és hálámat a telepü-
lés érdekében tett áldozatos tevé-
kenységükért.

– Törekvésünk az, hogy az elérhe-
tő közszolgáltatások minél szélesebb 
körben legyenek hozzáférhetőek a 
lakosok számára – hangsúlyozta dr. 
Tóth István. – Települési szinten fon-
tos, hogy milyen a falu külső meg-

jelenése. Ebben a kérdésben 
sok még a tennivalónk, van-
nak lakosok, akiket a közvet-
len lakókörnyezetük rendben 
tartása egyáltalán nem fog-
lalkoztat. A képviselő-testület 
ezt a kérdést folyamatosan 
napirenden tartja, de valószí-
nű, abba az irányba fogunk 
elmozdulni, hogy a tiszta, 
virágos, gondozott ingatla-
nok tulajdonosait fogjuk jutal-
mazni. Nem elhanyagolható, 
hogy a községünkbe érkező 
idegenek, átutazók, milyen 
képet, benyomást visznek 

magukkal.
– Információim szerint 
szinte minden 5000 
fő alatti település 
a Modern falvak 

programtól re-
méli a beruhá-
zásai jelentős 
részét, ami-
nek a keretei 
hamar kime-

rülnek. Termé-
szetesen mi sem 

vagyunk kivételek, 
e l s ő s o r b a n 

v i s z o n y -
lag kis 
köl tség-

vetésű belterületi útfelújításokban 
gondolkodunk, de a megjelenő 
pályázati kiírásokat is fi gyeljük, és 
amelyik érdekes lehet számunk-
ra, pályázatot fogunk benyújtani. 
Szalaszenden az elmúlt két évben 
hála istennek jó pár fi atal család 
vett házat, és tervezi a végleges 
letelepedését a faluban. Helyben 
járatják óvodába, iskolába a gyere-
keiket, helyi vagy környékbeli vállal-
kozásoknál dolgoznak. Ez kedvező 
folyamat, reméljük, folytatódni fog. 
Nem tartom kizártnak, hogy letele-
pedési támogatást is fogunk tudni 
nyújtani fi atal házasoknak, bizo-
nyos feltételek teljesülése esetén. 
Tisztában vagyunk vele, hogy a 
Szalaszenden lévő és a térségi vál-
lalkozásoknak munkahelyeket kell 
biztosítani, új munkahelyeket kell 
létrehozni – hangoztatta dr. Tóth 
István.  BGY

Észszerű költségcsökkentés és 
bevételnövelés Szalaszenden

Dr. Tóth István, Szalaszend polgármestere  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS
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Csöbör Katalin 
1. vk.

Hubay György 
2. vk.

Riz Gábor 
3. vk

Demeter Zoltán 
4. vk

Dr. Hörcsik Richárd 
5. vk

Koncz Ferenc 
6. vk

Tállai András 
7. vk

IPAR
Az elmúlt évben nagyon jelentős gazdasági beruházások indultak el, illetve valósultak meg Miskolcon a saját választókerületemben, amelyek közül a 
következőket említeném meg. Miskolc eddigi legnagyobb értékű beruházása a Lufthansa Technik AG szervizközpontja, amely 400 új munkahelyet te-
remt. A beruházás értéke 43 milliárd Ft. Új generációs termékek gyártósorait és tesztberendezéseket telepít Miskolcon a Robert Bosch Energy and Body 
Systems Kft., és elkészült a gyár 200 milliomodik terméke. Az Ongropack magyar tulajdonú vállalkozás új telephelyet hozott létre, melynek átadásán 
Orbán Viktor is jelen volt, és kiemelte az ilyen magyar tulajdonú beruházások fontosságát.

TURISZTIKA
Az elmúlt 10 esztendőnek sok és jelentős fejlesztési beruházása volt Miskolcon és szűkebben körzetemben, a 2-es választókerületben. A Diósgyőri vár, az 
új DVTK Stadion, a rendelő-, óvodafelújítások mellett még sokáig lehetne sorolni ezeket. Ám talán a leginkább szimbolikus mind közül, az a Miskolctapolcai 
Strand újjáépítése volt. Az első ütem már 2015-re megvalósult, és azóta is stabil alapja a miskolci idegenforgalomnak. De a Modern Városok Programban 
Orbán Viktor miniszterelnök és Kriza Ákos akkori polgármester megállapodása szerint a strand tovább épülhetett. Ebben a második ütemben Közép-Kelet-
Európa egyik legnagyobb wellnesscentruma épül most is Miskolctapolcán, amelynek átadását az idénre tervezzük. Ha minden jól megy, idén már nemcsak 
nyári szezonunk lesz Miskolctapolcán, hanem a 2-es ütem, a wellnesskomplexum megnyitásával az első téli szezon is kezdetét veszi.

OKTATÁS
Egykori pedagógusként nagy öröm számomra, ha választókerületünk valamely oktatási intézménye újul meg. Iskoláink korszerűsítése nem csupán 
az épületek fenntartását teszik gazdaságosabbá, településeink népességmegtartó erejét is növelik. Borsodszentgyörgyön például 85,1 millió forint 
felhasználásával a külső szigetelés és a nyílászárók cseréje mellett megújult a teljes villamos hálózat, ledes fényforrásokra cserélték a világítótesteket, 
átalakították a fűtésrendszert. De kiemelten fontos beruházás volt annak a putnoki tanuszodának a megépítése is, amely hét állami és egy egyházi 
iskola, valamint egy óvoda mintegy 3000 tanulójának biztosítja az úszásoktatás lehetőségét. Az előttünk álló hónapok fő feladata pedig a szakképzés 
fejlesztése lesz, hogy az iskolapadból kikerülő fi atalok helyt tudjanak állni a munka világában is.

MUNKAHELYTEREMTÉS
Választókerületünk 82 települése a fejlődés útját járja a mögöttünk lévő években. A kormány eredményes gazdaságpolitikájának köszönhetően nemcsak az 
Európai Unióból érkező források biztosították az előrelépést, hanem a hazai források is. Fejlődik a gazdaság, térségünk meghatározó ipari ereje, a Borsodchem új 
részleget épít, nőnek a bérek, sok területen munkaerőhiány jelentkezik. Városaink, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Edelény új infrastruktúrákkal, létesítményekkel, 
felújított, a lakosság szolgálatában álló épületekkel gazdagodik. A Magyar Falu Program forrásaiból, valamint a Területfejlesztési Operatív Program támogatásá-
ból szinte minden településen megújult valami, óvodák, bölcsődék, konyhák, önkormányzati épületek, utak, járdák, csapadékvíz-elvezető rendszerek, szennyvíz-
hálózatok építése bizonyítja, hogy a kormányzat, az önkormányzatok, a vállalkozások és a civil szféra eredményesen tud összefogni a fejlődés érdekében. 

KULTÚRA
A Nemzeti Várprogram keretében választókerületünk négy vár újult meg. A beruházások során több mint 6 milliárd Ft érkezik térségünkbe, így különösen nagy 
örömünkre szolgál, hogy ebben is partnert találhattunk Magyarország Kormányában Abaúj és Zemplén turisztikai felvirágoztatásáért! Füzér várának fejlesztése 
már meghaladja a 3,5 milliárd Ft-ot, Boldogkő Vára 570 millió Ft-ból kap újabb turisztikai vonzerőt generáló felújítást és kiállításokat, a sárospataki Rákóczi Vár 
további kiállításokkal gazdagodik, míg a sátoraljaújhelyi vár látogathatóságát tesszük könnyebbé, illetve kiállítótereket és fogadóépületet hozunk létre mintegy 
1,9 milliárd Ft támogatásból. A Nemzeti Kastélyprogram kiemelkedő eleme a Füzérradványi Károlyi Kastély sok éven át óhajtott teljes megújulása. A Borsi Rákó-
czi-kastély felújításának I. üteme idén nyáron elkészült, és már elkezdődtek a II. ütem munkálatai is. 

FEJLESZTÉSEK
A következő években ebben a választókerületben jogosan mondhatjuk, hogy minden a fejlesztésről, a munkahelyteremtésről szól. Összességében 
meghökkentően nagy, több száz milliárd forinttal gazdagodik a választókerületünk, melyből csak a tiszaújvárosi poliolüzem majd 400 milliárdba kerül. 
A szikszói térségben a Hell folyamatosan fejleszt, a 37-es út közel 40 milliárdos állami támogatásból újul meg és válik négysávossá. A választókerü-
letünk önkormányzataiba pedig több mint 30 milliárd forint érkezik úgynevezett TOP-os vagy más, többek között idegenforgalmat elősegítő pályázati 
formában.  

INFRASTRUKTÚRA
„Egyértelmű célok mentén, őszinte szándékkal és határozott elképzelésekkel lehet valódi értékeket teremteni, legyen szó akár gazdasági, egészségügyi 
vagy kulturális fejlesztésről. Az elmúlt években kb. 3,7 milliárd forintnyi munkahelyteremtéssel kapcsolatos fejlesztés valósult meg, illetve kezdődött el 
a választókerületemben, mintegy 100 km út épült több mint 6 milliárd forint értékben, továbbá olyan iparterületek kialakítása kezdődött meg, melyek a 
helyi cégek bővítésére és új vállalkozások létrehozására nyújtanak lehetőséget. Sokatmondó számok, melyek stabil munkahelyeket teremtenek, így a 
dél-borsodi és bükkaljai családok számára biztos és élhető hátteret, gyermekeinknek pedig hosszú távon jövőt és biztonságot jelentenek: ezen célokért 
jelenleg és a következő években is mindent meg fogunk tenni” – hangsúlyozta Tállai András országgyűlési képviselő.
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Az eddig is látható volt, 
hogy önkormányzatunk 
minden adódó pályáza-
tot igyekszik kihasználni 
– kezdte beszélgetésün-
ket Dr. Mészáros István. 
– Számos új vagy felújított épü-
lettel gazdagodott településünk, 
mindemellett a lakosság számára 
nyújtott szolgáltatások körét is fo-
lyamatosan bővítjük. 

– Elég sok mindent megvalósí-
tottunk az elmúlt időszakban, sok 
kivitelezésünk lezárult, ezeket már 
láthatják, használhatják az itt élők. 
Vannak olyanok, melyek folyamat-
ban vannak, illetve vannak olyan 
projektek, melyek már nyertek, 
de a munkák még nem kezdődtek 
el, és vannak beadott, elbírálás-
ra váró pályázataink is. Minden 
közintézményünk folyamatos fej-
lesztését igyekszünk megoldani a 
pályázati források bevonásával, és 

amennyiben szükséges ezekhez a 
projektekhez az önerőt biztosítjuk. 
Az önkormányzat által működtetett 
középületek komfortosabbá tétele 
mellett nagy hangsúlyt fektetünk 
arra is, hogy minden korosztályt, 

az Aszalón működő egyesületeket 
és civil szervezeteket lehetősé-
günkhöz mérten támogassuk.

A település vezetője egy be-
ruházást kiemelt, melyet 2019 
legnagyobb eredményének tart: 

„A kormányzati célkitűzésekkel 
összhangban még 2017-ben 
nyújtottunk be bölcsődepályáza-
tot, amely sikeresnek bizonyult. 
Ez nagy öröm volt számunkra, 
hiszen korábban a lakosság ré-
széről is nagy igény mutatkozott 
ennek a megvalósítására. 

A szükséges előkészítő mun-
kálatok után felépült az új bölcső-
dénk, amely munkahelyteremtési 
programunkhoz is kapcsolódik, 
hiszen sok más település előtt tu-
dunk hét fő számára munkahelyet 
biztosítani 2020-ban. Mindemel-
lett fontos, hogy új intézményünk 
által a gyermekelhelyezés meg-
oldásával fi atal anyukák újra el 
tudnak helyezkedni a munkaerő-
piacon.”

Dr. Mészáros István végül hoz-
zátette: „Természetesen folyama-
tosan fi gyeljük az adódó lehetősé-
geket, mert legyen az bármilyen 
mértékű elnyert fejlesztés, támo-
gatás, program, mind a helyi la-
kosságot szolgálja.”  ÉM

Sok épülettel gazdagodtak

Amikor még épült a bölcsőde FOTÓ: MA

S
ZP

O
N

ZO
R

Á
LT

 T
A

R
TA

LO
M

38
16

76

ASZALÓ

Az elmúlt önkormány-
zati ciklusban 30 pá-
lyázatot nyertünk el, 
ami közel 1 milliárd 
forint fejlesztést jelen-
tett Bükkaranyosnak 
– mondta Nagy Lajos 
polgármester.
– Talán a legfontosabbak és leg-
látványosabbak az új tornacsarnok 
építése, az út- és járdafelújítások 
voltak, de megújultak önkormány-
zati épületek, közösségi, sport- és 
egészségügyi programokat szer-
veztünk. Szociális földprogrammal 
segítettük a gazdálkodni vágyókat, 
oktatással, mentorálással támogat-
tuk a munkanélkülieket – hangoz-
tatta Nagy Lajos.

Jelenleg is – az időjárás függ-
vényében – több ponton zajlanak 
munkálatok településünkön: a mű-
velődési ház és a polgármesteri 
hivatal energetikai felújításából a 

fűtéskorszerűsítés már elkészült. A 
homlokzat szigetelése és a napele-
mek elhelyezése tavasszal várható. 
Az ár- és belvízvédelmi fejlesz-
téseink során épül a patakmeder 
második szakasza. Februárban 
megkezdődnek a bölcsőde kiala-
kításának belső munkái, terveink 
szerint szeptemberben már meg-
nyílik és várja a környék legkisebb-
jeit az új, 12 férőhelyes intézmény. 

Tavasszal a szabadidőparkban egy 
új sportpark épül, így összesen már 
9 kültéri fi tnesz- és sporteszközt 
használhatnak a sportolni vágyók – 
újságolta Nagy Lajos. A Báthori úti 
kis játszótéren egy különleges ját-
szó- és oktatópark kerül majd kiala-
kításra, melynek elemei bemutatják 
a környék védett élővilágát, emellett 
a környezeti nevelést segítő progra-
mokat, kirándulásokat szervezünk 

az óvodások és iskolások részére a 
pályázatban részt vevő partnerünk-
kel, a felvidéki magyar településsel, 
Nagykövesddel közösen. Öt utcá-
ban lesznek útfelújítások és termé-
szetesen folytatódnak a közösségi 
programok ez évben is.

– Számomra és a képviselő-tes-
tület számára fontos, hogy az egyre 
növekvő számú lakosság igényeit 
szem előtt tartva, folyamatosan fej-
lődjön a település, így a következő 
időszakban is igyekszünk hasonló 
eredményességgel kihasználni a 
hazai és uniós pályázati lehetősé-
geket – érvelt Nagy Lajos. – Emel-
lett fontos feladatnak tartjuk elérni 
a településen áthaladó, a Magyar 
Közút Zrt. által kezelt út felújítását 
is. Örülünk annak, hogy a település 
megítélése pozitív, az itt élők szere-
tik Bükkaranyost, és egyre többen 
választják új otthonukként kis falun-
kat. Továbbra is arra törekszünk, 
hogy Bükkaranyos egy tiszta, nyu-
godt, biztonságos otthona legyen 
mindenkinek, ahol jó élni, ahová 
érdemes hazatérni.  BGY

Ahová érdemes hazatérni

Nagy Lajos Brüsszelben  A leendő sportpark látványterve
 FOTÓK: MA
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BÜKKARANYOS

az elmúlt évben pluszban ellátott 
feladatokat, így ennek ellenté-
telezéseként kaptuk a pénzt, 
amelyet nem lehet személyi 
jellegű kiadásra költeni, csak 
az egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztésére. Együttműködés 
pedig természetesen van minden 
Szerencs fejlődését szolgáló te-
vékenységünkben: Koncz Ferenc 
országgyűlési képviselő támoga-
tásáról biztosított bennünket.

Van-e olyan beruházásuk, amit 
teljes egészében kormányzati 
támogatásból valósítanak meg?
Igen. Tavaly augusztusban a 
kormány támogatásának jóvol-
tából visszakerült az útfejújítási 
programba Szerencs főutcájá-
nak újraaszfaltozása a bekecsi 
határtáblától a 37-es számú fő-
közlekedési útig. Ennek várható 
kivitelezési határideje legkésőbb 
az idei nyár, és részünkről ezért 
is köszönet jár a kormánynak. 

Hogy áll a kamionterminál ügye?
A már említett ipari parkos pályá-
zat keretében folyik a kialakítása, 

sőt már azon gondolkodunk, 
hogy miként tudnánk ennek 
területét a cukorgyári részen 
tovább bővíteni. „Mellesleg” 
ennek a munkának a kialakítását 
is elkezdtük.

Beszéljünk a szerencsi zászlósha-
jókról: mi a helyzet a csokoládé-
gyárral, és számolnak-e a cukor-
gyár valamikori újraindításával?
A Nestlé kávé- és kakaótermelé-
se nagy örömünkre folyamato-
san bővül, és ahogy már említet-
tem, tevékenységét a kormányzat 
és a város is segíti. A cukorgyár 
újraindításának gondolata 
mindig felröppen, de a csaknem 
nyolcvanmilliárdos bekerülési 
költség visszafogja a beruházási 
kedvet, igény azonban lenne rá.

Milyen elképzeléseket dolgoznak ki 
saját bevételi forrásaik növelésére?
Minden lehetséges módon támo-
gatjuk az itteni kis- és középvál-
lalkozások fejlődését. Vállalkozói 
fórumokon gyakori tájékoztatást 
adunk a lehetőségekről, és az 
összes rendelkezésünkre álló 

eszközzel segítjük a pályázókat 
beadványaik elkészítésében. 
Az önkormányzatnak is vannak 

szerény lehetőségei, például pá-
lyázatok kiírásával támogatjuk az 
első vállalkozók elindulását.  KT

a cukorgyár újraindításának ötletéig
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Javában tartanak a felújítási munkálatok az egykori cukorgyár volt kazánházi épületében  FOTÓ: VARGA ESZTER ANNA

Szerencs belvárosában új játszóterek is épülnek  MAKETT: SZERENCSI HÍREK
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A BOKIK negyedszázados 
történetének meghatáro-
zó beruházása volt a mis-
kolci székház felújítása.
A 2019 októberében felavatott épü-
letre nemcsak a kamara büszke, de 
a város is, hiszen a belváros meg-
határozó ingatlana kapott új, modern 
külsőt. Dudás Tibornéval, a BOKIK 
titkárával az építkezés két évének 
legfontosabb mozzanatait elevenítet-
tük fel, és tájékoztatott arról is, milyen 
új szolgáltatásokkal áll a vállalkozók 
rendelkezésére a gazdaság háza.

Két évig volt „albérletben” a BOKIK 
egy Vologda utcai irodaházban, és 
ez alatt az idő alatt zökkenőmen-
tesen folyt a munka. Nehéz menet 
volt?
Nem volt egyszerű, jó hogy túl 
vagyunk rajta, és most, a meg-
újult épület „belakása” után teljes 
fi gyelmünkkel a szakmai munkára 
koncentrálhatunk. Az elmúlt két 
évben kétszer költözött a munka-
szervezetünk, ami már önmagá-
ban sem kis feladat. Amikor 2017 
nyarán kiürítettük ezt a hatalmas 
épületet, sok feleslegesen őrzött 
dologtól szabadultunk meg, 
ennek ellenére a visszaköltözés 
is hatalmas energiánkba került 
tavaly augusztusban. Nem tudom 
elégszer megköszönni a kollégák-
nak a többhetes munkát, és azt, 
hogy a két év alatt – ahogy ön is 
fogalmazott – a kamara szakmai 
tevékenysége zökkenőmentes, 
magas színvonalú volt.

Arra kérem, röviden foglalja össze 
a felújítás menetének legfontosabb 
dátumait…
Az 1979-ben épült ház minden 
szempontból megérett a felújí-
tásra, és az előzetes felmérések 
után a kamara elnöksége 2017. 
március 13-án döntött a munká-
latok elindításáról. Kamaránk 52. 
Küldöttgyűlése még ugyanebben 
az évben, március 30-án egyhan-
gúlag elfogadta a székház felújí-
tásának megkezdését. Ezek után 
Puskás Péter Ybl-díjas építész-
mérnök vezetésével a Műépítész 
Kft. elkészítette a terveket, majd a 
közbeszerzés kiírása jött, és 2018. 
június 12-én aláírtuk a szerződést 

a kivitelező FK Raszter Kft.-vel. A 
munkálatok július 9-én indultak 
és egy évvel később, 2019. július 
15-én befejeződtek.

Mennyibe került a székház megújí-
tása?
A beruházás költsége 538 millió 
forint volt, ami a 3000 négyzet-
méteres épület esetében négy-
zetméterenként kevesebb mint 
180 ezer forintos fajlagos költ-
séget jelent. Szeretném hangsú-
lyozni, hogy önerős projektről 
van szó, és ehhez a teljesít-
ményhez szükség volt az elmúlt 
25 év takarékos gazdálkodására, 
a tagvállalataink aktivitására. 
Büszkék vagyunk arra, hogy 
már egy modern, szép külsejű, 
korszerűen felszerelt irodaház-
ban fogadhatjuk a vállalkozókat, 
partnereinket. A célunk, hogy 
ez valóban a gazdaság háza 

legyen, ahol a vállalkozások 21. 
századi színvonalú szolgáltatá-
sokat kapnak.

Konkrétan milyen szolgáltatásokra 
gondol? A kamara hagyományos 
üzleti szolgáltatásai mellé újabbak 
jönnek?
Igen. Mindenekelőtt az épület 
kínálta új lehetőségeket ajánljuk 
fel a vállalkozásoknak. Gon-
dolok itt a különböző méretű 
tárgyalóinkra, a konferenciater-
münkre, amely 200 fő befogadá-
sára alkalmas, de igény szerint 
leválasztható két kisebb részre 
is. Ezekben a terekben egyebek 
mellett üzleti tárgyalások, tanfo-
lyamok, szakmai tanácskozások, 
találkozók is bonyolíthatók. 
Ajánlani tudjuk például azoknak 
a cégeknek, amelyek a megye 
távolabbi pontjain működnek, 
és partnereiket – időt és kilo-

métereket spórolva – szívesen 
fogadnák Miskolcon, egy jól 
felszerelt, a konkrét igény szerint 
kialakított tárgyalóban. Ezekről 
a lehetőségekről a www.bokik.
hu honlapunkon találhatnak 
részletes információt az érdek-
lődők. Az épületet egyébként 
bérlők számára is hasznosítjuk, a 
földszinti portálon egy ingatlan-
iroda, egy halláscentrum és egy 
virágbolt kapott helyet, az első 
emeletet egy számítástechnikai 
cég bérli, a másodikon a kama-
ra irodái találhatók, a harmadik 
emeleten a már említett tárgyalók 
és bérbe adott irodáink vannak, 
a negyedik pedig a konferencia-
terem szintje. Itt található a Dr. 
Szentpáli Istvánról elnevezett 
terem, amelynek egy részében 
megtalálhatók a kamara egykori 
titkárának személyes bútorai, 
tárgyai is.  ÉM

A cél, hogy a gazdaság háza legyen

Igazán impozáns látvány a BOKIK megújult székháza FOTÓ: MA Dudás Tiborné FOTÓ: MA
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Gőzerővel munkálkod-
nak az egyre szépülő 
város fejlesztésén.  
Nyiri Tibor szerencsi polgármestert 
arra kértük, hogy beszéljen idei ter-
veikről, beruházásaikról és az ön-
kormányzat előtt álló feladatokról.

Milyen beruházásokat terveznek 
erre az esztendőre?
Az Iparfejlesztés Szerencsen I. 
és II. projekt keretében a helyi 
és az ide települni szándékozó 
vállalkozások számára bővít-
jük a város által nyújtott ipari 
szolgáltatások skáláját, hogy ez 
fellendülést jelentsen a terme-
lés és a gazdálkodás színterén 
egyaránt. Szeretnénk, ha mindez 
ösztönzően hatna a vállalkozási 
kedvre, továbbá új munkahelyek 
jönnének létre és növekedne a 
foglalkoztatottság. A városban 
kialakításra és fejlesztésre kerülő 
ipari területek újabb lehetősé-
geket nyújtanak a vállalkozások 
számára ahhoz, hogy megfelelő 
ipari területekhez jussanak, 
továbbá lehetőséget teremtünk 
a raktározási szükségleteik 
megoldására. Ennek érdeké-
ben a volt cukorgyári területen 
rendeztük a telekviszonyokat, 
és újabb földterületeket szerez-
tünk meg. Tavasszal kialakítjuk 
és világítással látjuk el a belső 
utat, megépítjük a csatornaháló-
zatot, valamint kétezernégyszáz 
méteres csarnokot építünk, és 
térfi gyelő kamerákat szerelünk 
fel, hogy biztosítsuk a terület 
őrzését. Felújítjuk az ott lévő 
műemléki épületeinket, amelyek 
később közraktározási funkciót 
látnak majd el. A másik fontos 
irány a helyi turizmus fejlesztése: 
a Csokifesztivál lebonyolítását 
elősegítendő hang-, fény- és 
színpadtechnikát szereztünk be,
fejlesztettük turisztikai közpon-
tunk infrastrukturális feltételeit, 
további zöld felületeket és
játszótereket alakítunk ki a 
várkertben. Pályázati forrás-
ból megvásároltuk az ÉMÁSZ 
volt épületeit, ezek egyikében 

internetkávézót alakítunk ki, és 
további játszótereket tervezünk a 
belvárosi részekre is.

Hogyan haladnak az úgynevezett 
Zöld város projekt megvalósításával?
Ez a projekt is jó úton halad. 
Gumikerekű kisvasutat szerzünk 
be, hogy a város területén
mozgathassuk a szerencsieket 
és ondiakat, illetve a turistákat. 
A környezettudatos gazdaság 
élénkítése szintén fő csapást je-
lent nálunk: a Zöld város projekt 
segítségével több területen – a 
vár- és az egykori Hősök kertjé-
ben, valamint a piac környékén 
– megújítjuk a zöld felületeket, 
újabb parkolókat, pihenő- és 
kondiparkokat alakítunk ki, és 
újjávarázsoljuk a piacot és kör-
nyékét. A környezettudatosságot 
nagyban segíti majd a kerék-
párút-hálózat és a vízelvezető 
rendszer fejlesztése és további, 
az önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése is.     

Fejlesztési terveikhez tudják-e biz-
tosítani a szükséges önrészt?

A pályázatok döntő része nem 
igényel önrészt. Csupán egyetlen 
pályázatunk, amely a vidékfej-
lesztési program keretében zajlik 
– segítségével külterületi utakat 
újítunk fel –, igényel önrészt, 
ezt azonban az önkormányzat 
biztosítja.

A város több száz millió forintos 
adósságot halmozott fel. Ez mikép-
pen hátráltatja terveik megvalósí-
tását?
Célunk az adósság jelentős 
csökkentése már ebben a költ-
ségvetési évben, aminek elérése 
érdekében sokat dolgozunk. Az 
intézmények átvilágítása elkez-
dődött, az idei költségvetésünket 
pedig úgy tervezzük, mint minden 
normális család: addig nyújtózko-
dunk, ameddig a takarónk ér. Az 
összes szükséges és kötelező fel-
adatot maradéktalanul ellátuk, az 
önként vállaltakat pedig átértékel-
jük, és csak a rendelkezésünkre 
álló anyagi forrásaink mértékében 
visszük tovább.

Kértek-e kormányzati segítséget?

Igen, kértünk, viszont a kormány 
működésre nem ad támogatást, 
fejlesztésre viszont igen. Két-
százmilliós segítséget kaptunk 
az elmúlt évben, hogy segíthes-
sük a város egyik legnagyobb 
foglalkoztatója, a Nestlé Sze-
rencsi Gyáregysége fejlesztési 
elképzeléseinek megvalósítását, 
és az összeg vissza nem téríten-
dő támogatás. A közelmúltban 
az egészségügyi központunk 
jó munkája eredményeképpen 
nyolcvanhatmillió-huszonhárom-
ezer forintot kaptunk, a pénzt 
a műszerpark megújítására 
használjuk. Itt jegyzem meg, 
hogy az intézménynek juttatandó 
pluszforrás Dr. Bobkó Géza igaz-
gató főorvos döntésének és az 
intézmény minden dolgozójának 
köszönhető, hogy a volumenkor-
láton felül is ellátta a szerencsi 
és a Szerencs környéki embere-
ket, és ezt a tevékenységet na-
gyon rossz kondícióval ellenté-
telezte az illetékes minisztérium. 
Nemrég úgy döntöttek, hogy az 
úgynevezett kasszasöprésnek 
nevezett akció keretében kifi zetik 

A szerencsi Zöld város projekttől

Nyiri Tibor polgármester  FOTÓ: ÉM
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– ügyfelünk lett
– az 568. MFB-s nyertes pályázónk
– nincs többé villanyszámla
– mert csak 10.000 Ft 
   a havi törlesztője
– a napelemes rendszere 
   240.000 Ft-ba került neki
– 24 hónap alatt megtérül 
   a beruházás

– 20.000 Ft volt a villanyszámla
– félt az áremelésektől
   ezért nem érezte magát 
   biztonságban

Beko Úr nem örült, mert:
– üüügügüg ffffyfyf llelelelüüüünününkkkkkk lllleleletttttttttttt––

Beko Úr örül, mert:

www.nemfi zetekvillanyszamlat.hu •  info@bekoenergo.hu
Tel.: 70 422 1718

Mindenkire
 van 

energiánk!

Beko ÚÚÚÚr örül mert:

379641

Zemplén kis gyöngysze-
me Golop, történelmi 
múltjával, építészeti em-
lékeivel, festői környeze-
tével.

– Itt nőttem fel, itt bontakozott ki 
maximalizmusra való törekvésem, 
történelem iránti kíváncsiságom 
– jelentette ki Angelovics Helga, 
Golop polgármestere. – Bár az el-
múlt években felsőfokú tanulmá-
nyaim, majd munkám miatt elkerül-
tem, mindig is szívügyem maradt 
a községünk sorsa. Hazalátogat-
va szomorúan tapasztaltam, hogy 
egyre inkább elmaradtunk a kör-
nyező településektől, hiányoztak 
a fejlesztések, pályázatok. Golop 
számomra a lehetőségek faluja, 
számtalan kiaknázatlan területtel. 
Mindezekről, terveimről előzete-
sen konzultálva a lakossággal, s 
érezve többségük, főként a fi a-
talok támogatását, elindultam az 

önkormányzati választáson és bi-
zalmat kaptam.

Megelevenedik a Vay-kastély
– Egyik kezdeményezője voltam 
2008-ban a Golopi Ősi Magyar 
Címertár létrejöttének a Vay-
kastélyban. Célom, hogy a kiállítás 
újra visszakerüljön a turisták ked-
velt úti céljai közé. Ehhez nélkü-
lözhetetlen, hogy a kastély belső 
felújítása is megvalósuljon. Konfe-
renciaterem kialakításával, a Vay 
család életét bemutató egységgel, 
kávézóval, borozóval, mely ezáltal 
a térség egyik turisztikai attrakciója 
lenne, a reneszánsz Vay-kastéllyal 
és a kastélykerttel együtt. Nem tit-
kolt célom a turizmus fellendítése 
(Somos-hegyi túrák, kilátó létesí-
tése, kisebb fesztiválok, Országos 
Családi Madárijesztő-Építő Ver-
seny) – érvelt Angelovics Helga 
–, bekapcsolva településünket is 
Tokaj-Hegyalja, Zemplén vérkerin-
gésébe. Falunk adottságai lehető-
vé teszik a különböző táborok (nép-
tánc-, edzőtábor) életre hívását is, 

amelyeket a rendezvényeinkkel 
együtt, többnyire civil szerveze-
teinkkel együttműködve kívánunk 
megvalósítani a közeljövőben.

Élhetőbb település
– Golop parkosítása, virágosítása 
idén tavasszal új, nagyobb lendület-

tel veszi kezdetét. Ennek első jelei 
már érzékelhetők: lassan felújítjuk 
a lakóhelyünk központjában lévő I. 
világháborús emlékművet pályázati 
forrásból, és körülötte egy pihenő-
parkot alakítunk ki. További pályáza-
tokból – elsősorban a Magyar falvak 
program keretében – szeretnénk te-
lepülésünk útjait, járdáit járhatóbbá 
tenni, az esővíz elvezetését megol-
dani. A kisebbek számára pedig egy 
korszerű játszóteret hozunk létre. 
Mindemellett január 1-től nálunk is 
működik a falugondnoki szolgálat, 
amely segítségével lehetőséget kívá-
nunk nyújtani elsősorban az időseb-
beknek, rászorultaknak: például az 
Egészségházba vagy a környékbeli 
piacokra való eljutásra. Igény szerint 
színházlátogatásokat is tervezünk.

– Polgármesterként célom egy 
komfortosabb, a lakosoknak hosz-
szú távon megélhetési lehetősé-
get biztosító, a fi ataloknak is te-
ret nyújtó község megteremtése 
– fogalmazta a szép terveket dé-
delgető polgármester, Angelovics 
Helga.  ÉM

Golop a lehetőségek faluja

Angelovics Helga  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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GOLOP

Több olyan fejlesztés 
szerepel Sajószöged idei 
költségvetési tervében, 
amelyet önerőből képe-
sek lesznek megvalósí-
tani – mondja dr. Gulyás 
Mihály polgármester.
Az a cél, hogy a település műkö-
dése mindenkor biztosított legyen. 
Jól halad a pályázati pénzből meg-
épített bölcsőde berendezése, és 
jut a költségvetésből a település 
hagyományos rendezvényeire is.

Mi az, amin most dolgoznak?
Az év ezen időszakában az ön-
kormányzatoknál alapvetően a 
költségvetés tervezése, tárgya-
lása, majd az erről szóló döntés 
van napirenden. Úgy érzem, jó, 
a realitások talaján álló anyagot 
sikerült összeállítani, amelynek 
köszönhetően biztosítani tudjuk 
településünk, előző évekhez ha-
sonló, jó színvonalú működését. 
Sok olyan fejlesztés került bele 
az idei költségvetésbe, amelyet 
önerőből képesek vagyunk 
megvalósítani, továbbra is szem 
előtt tartva az óvatos tervezést 
és biztonságos működést, 
valamint a már sikeresen elnyert 
pályázatok megvalósítását 
egyaránt.

Mondana nekünk néhány terve-
zett fejlesztést?
Az idei év tavaszán tervezzük 
kivitelezni településünk harma-
dik okos-gyalogátkelőhelyét, 
hiszen az első kettővel kap-
csolatban – egyik az óvodánál, 
a másik pedig az általános 
iskolánknál működik – teljes 
mértékben pozitívak a tapasz-
talataink. Reményeim szerint 
a szabadidőparkunknál kiala-
kítandó új zebra is növeli majd 
a település közlekedésének 
biztonságát. Az idén, hasonlóan 
az előző évekhez, beterveztük 
a belterületi útjaink javítását. 

Ezek teljes felújítása önerőből 
sajnos lehetetlen, pályázatot 
pedig eddig nem sikerült nyerni 
erre a célra, annak ellenére, 
hogy minden kínálkozó lehető-
séget igyekszünk kihasználni. 
Ezen a célterületen elég kevés a 
pályázati kiírás.

A szokásos rendezvényeikre idén 
is jut elegendő forrás?
Örömmel mondhatom, hogy 
igen. Idén is megrendezünk 
minden szokásos rendezvé-
nyünket. Ideértve – a teljesség 
igénye nélkül – a családi majá-
list, a gyermeknapot és az idén 
25. alkalommal a  Sajószögedi 
Falunapokat, valamint a szép-
korúak hetét egyaránt. A tavalyi 
év folyamán több mint száz 
kisebb-nagyobb rendezvényt, 
eseményt tartunk számon, 
melyekhez önkormányza-
tunknak köze volt. Ezeknek 
elsődleges színtere továbbra 
is a Sajószögedi Általános 
Művelődés Központ berkein 

belül működő Művelődési Ház 
és Könyvtár. Emellett kialakult 
a közösség életnek egy kisebb 
színtere a Közösségi Házban, 
amely egy évig óvodaként is 
üzemelt addig, amíg el nem 
készült az óvoda felújítása. Itt 
működnek nyugdíjas-egyesüle-
teink, jógát, tornafoglalkozáso-
kat, kisebb esküvőket, születés-
napokat rendeznek itt, valamint 
a fi atalabb korosztály tagjai is 
találkoznak itt időről időre.

Hogy halad az új bölcsőde bein-
dítása?
Azt mondhatom, hogy jól. Ez 
azt jelenti, hogy az eddig üres 
épület mára már eszközökkel 
telt meg. Néhány bútort várunk 
még a beszállító cégtől, és azt 
követően az épület teljes egé-
szében alkalmas lesz a hasz-
nálatra. Az épület udvarának 
füvesítését, valamint kerítésépí-
tést kell még befejezni, amely 
előreláthatólag tavasszal meg-
történik az időjárás függvényé-

ben. Ezt követően lehetséges az 
épület hivatalos átadása, melyet 
ünnepélyes keretek között ter-
vezünk megtenni.

Hogy haladnak a Magyar falu 
program keretében elnyert pályá-
zatok?
Útfelújítási pályázatunk, melyet 
a Vasút út felújítására nyertünk,  
elindult a megvalósítás útján, 
ami azt jelenti, hogy a napok-
ban kiküldtük a megvalósításra 
vonatkozó árajánlat-bekérőket. 
Amint ezek elbírálása meg-
történt, következhet a szerző-
déskötés és tavasszal pedig a 
kivitelezés, várhatóan májusi 
befejezéssel. Az óvodaudvar 
gyermekpihenőjének felújításá-
ra elnyert pályázat tárgyában 
pedig néhány napon belül törté-
nik meg az árajánlatok bekéré-
se. Ezt követően elbírálás után 
szintén elkezdődhet a megva-
lósítás, valószínűleg a szünidei 
időszakra időzítve.  
 SZB

Stabil alapokon nyugszik 
Sajószöged fejlesztése

A Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde játszótere FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Fedett élménymedencék, 
szaunavilág, új kabinso-
rok épülnek a vendégek 
számára.
Bogács. Újabb jelentős fejlesztés 
kezdődött a Bogácsi Gyógy- és 
Strandfürdőben. Félmilliárd fo-
rintos kormánytámogatással és 
százhetvenmillió forint önerővel 
2019 őszén egy fedett élményfür-
dő, valamint egy szaunarészleg 
építése kezdődött meg, az össze-
sen háromszáz vendéget fogadni 
képes két létesítmény idén őszre 
készülhet el.

– Az új épületet összekötjük a 
két éve elkészült főépülettel, va-
lamint a Thermál Szállóval. A bü-
fének is otthont adó élményfürdő-
ben lesz egy kiúszós rész is, bent 
pedig jakuzzit, nyakzuhannyal, 
pezsgőággyal, csúszdával ellátott 
medencét és gyermekmedencét 
alakítunk ki. A vízfelület összesen 
246 négyzetméter lesz. Ezenkívül 
egy kis szaunarészleget építünk 
fi nn, bio- és infraszaunával, gőz-
kabinnal, sószobával, valamint a 
hozzá tartozó pihenőtérrel – mutat-
ta be az épülő létesítményt Jacsó 
Zoltán, a Bogácsi Thermálfürdő 
Kft. ügyvezető igazgatója.

Növekedést várnak
Az új élményfürdőtől azt várják, 
hogy mind a szálláshelyek kihasz-

náltságában, mind pedig a fürdő 
vendégszámában növekedést ér-
jenek el a téli időszakban. A sze-
zonon kívüli számaik az utóbbi 
években egyre javultak. Telente 
hat gyógymedencéjük tart nyitva, a 
Thermál Szállóban lévő fedett me-
dence és a szauna, a kintiek közül 
pedig az ikermedence és a pillan-
gómedence két-két tagja, valamint 
a tetővel ellátott gyógymedence 
fogadja a vendégeket.

A fürdő területén is nagy változá-
sokat tapasztal majd, aki kilátogat. 
Elbontják a Thermál Szálló mellet-
ti kabinsort, ezzel értékes terület 
szabadul föl a vendégek és a ren-
dezvények számára. A növekvő 
igényeknek megfelelően nyolcvan 
új kabin épül a szállótól északra, 

a hátsó büfésor felé. A fürdő hátsó 
bejáratánál harminchat új kabinos 
öltözőt építenek. A nyár folyamán 
felújítják a kinti vizesblokkot is.

A 2019-es év jól sikerült a fürdő 
számára. Júniusban az előző évi-
nél sokkal több vendéget fogadtak, 
a kedvezőtlen időjárású május és 
július ellenére pedig a fürdőven-
dégek száma lényegében ugyan-
annyi volt, mint 2018-ban. A cég 
által üzemeltetett szálláshelyeken 
a vendégéjszakák száma azonban 
83 ezerről 87 ezerre emelkedett. Ez 
egyebek között annak is köszönhe-
tő, hogy a nyár folyamán átadták a 
felújított, kibővített és háromcsilla-
gossá alakított Thermál Panziót. A 
Kisfaludy-programban 42 millió fo-
rintot nyertek a beruházásra, ame-

lyet a cég 33 millió forint önerővel 
egészített ki. Jacsó Zoltán elmond-
ta, a fél év alatt a panzió nagyobb 
bevételt termelt, mint korábban 
egész évben.

– Az átalakított panzió eddig öt 
szobával üzemelt a tetőtérben, de az 
irodák és az öltözők kiköltöztetésé-
vel a földszinten újabb szobákat ala-
kíthattunk ki. Jelenleg nyolc, klímá-
val ellátott szobában és egy családi 
apartmanban fogadjuk a vendégeket 
a Thermál Panzióban. Ezenkívül egy 
ötvenfős konferenciaterem, valamint 
egy közösségi tér is az ide látogatók 
rendelkezésére áll. A panzión nap-
elemeket is elhelyeztünk. Felújítá-
sok voltak a Jurta Apartmanokban 
is, bútorokat cseréltünk, valamint 
belső felújításokat végeztünk a tíz 
kétszobás apartmanban. Bízunk ab-
ban, hogy az előttünk álló esztendő 
ismét jobb lesz az előzőnél – mondta 
Jacsó Zoltán.  ÉM

Újra bővül a Bogácsi 
Gyógy- és Strandfürdő

Az új részleg látványtervei  FOTÓ: MA
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PROGRAMOKKAL VÁRJÁK

A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdõ egész 
évben és a szezonban is különbözõ prog-
ramokkal, rendezvényekkel várja a ven-
dégeket. Szombatonként lehetõség van 
éjszakai fürdõzésre, márciusban pedig 
a nõnappal indul a rendezvények sora. 
A szezonban animátorok szolgáltatását 
vehetik igénybe a fürdõzõk, s megtartják 
nyári rendezvényeiket, így július 18-án a 
kilencedik Sörfesztivált, augusztus 15-én 
pedig a huszonkettedik Fürdõfesztivált.

A fi atalok első lakáshoz 
jutók támogatásával 
szinte már az összes 
üres ingatlanunk elkelt – 
újságolja Kollár Miklós, 
Sajókeresztúr polgármes-
tere.
Milliárdok érkeztek 2019-ben is 
megyénkbe. Mi jutott ebből a telepü-
lésének?
Sajókeresztúr reméljük, nyertese 
a 2019-es évnek, mert pozitív 
elbírálásban részesült a volt BÉM-
területen kialakítható ipari park 
megvalósítására. A terület jogvi-
szonyrendezése van folyamatban, 
és a támogatási szerződés aláírá-
sa előfeltételeinek megvalósítá-
sa volt a feladat. Az önkormány-
zat többségi tulajdonában lévő 
cég az elkövetkező időszakban 
a teljes terület rekultivációját, 
az infrastruktúra kiépítését és 
a betelepülő cégek számára a 
területrendezést kívánja meg-
valósítani. Az első beköltöző 
cég – az ECM-Clean Hungry 
Kft. – által megvalósítani kívánt 
gyári létesítmény engedélye-
zési eljárása folyamatban van. 
A látványos munkafolyamatok 
2021-re várhatóak. Az ipari park 
és a munkavállalók szempontjá-
ból, valamint az egészségmeg-
őrző tömegközlekedésre elnyert 
kerékpárút-kiépítés a 2020-as 
év feladata. A Sajókeresztúrból 
kiinduló, az ipari parkon átha-
ladó, Szirmabesenyő települést 
bekötő Miskolcig tartó kétsávos 
kerékpárút megvalósításán az 
újonnan megválasztott szom-
széd polgármester kollégával 
teljes egyetértésben dolgozunk. 
Az ipari park határában létesülő 
lakópark állami támogatásának 
biztosításához újbóli pályázat 
szükséges, melynek januárban 
kezdünk neki. A település bel-
területén az energetikai épít-
ménykorszerűsítések nyertek, 
valamint a belterületi és külte-
rületi útszakaszaink felújítása 
mellett nagyon sok közösség-
építő program kapott zöld utat a 
megvalósításra.

Mire a legbüszkébbek a tavalyi ered-
mények közül?
Nagy jelentőséggel bír, hogy 
energetikailag felújítottuk a 
művelődési házunkat, és támoga-
tást nyertünk egy minibölcsőde 
építésére. A múlt évben sok forrás 
került felhasználásra közösségi 
programokra, kirándulásokra, 
eszközvásárlásokra. Minden 
korosztály talált magának megfe-
lelő programsorozatot, amelyen 
jó társaságban, jókedvű, vidám 
hangulatot talált. A legnagyobb 
rendezvényünk a múlt évi faluna-
punk volt, ami két napon át zajlott 
egy középkori vásári forgatagot 
felölelve, kosztümökkel és egy 
valódi ökörsütéssel a települési 
Főterünkön és a Sajó partján.

Hol tartanak településén a beruházá-
sok, felújítások?
A múlt évben befejeztük a műve-
lődési ház felújítását és a községi 
ravatalozónk is felújításra került 
egy impozáns előtető kialakításá-
val. Az épületenergetikai beruhá-
zások – óvoda, iskola, tornaterem, 
hivatal – az idei év feladatai lesz-
nek. Közvetlen brüsszeli pályázat-
ból nyertünk forrást a települési 
wifi pontok létrehozására 2020-as 
megvalósítással.

Mely területeken mutatható ki a leg-
nagyobb fejlődés?
Nagyon sokat jelent majd az ener-
getikai felújítás, szinte minden épü-
letünkön, és a három útszakasz 
felújítása is jelentős eredmény.

Vannak-e áthúzódó beruházásaik?
A múlt év az előkészítés, közbe-
szerzés lebonyolítása volt több 
nagyobb projektben, melynek 
megvalósítása az idei évben lesz. 
Nem fogunk unatkozni, mert a 
pontos elszámolások, a műszaki 
megvalósítások le fogják kötni 
a teljes önkormányzati dolgozói 
hálózatot.

Lesznek-e településén szalagátvágá-
sok 2020-ban is?
Minden valószínűséggel. Ja-
nuárban is már, mert a három 
útszakasz felújítása, valamint a 
ravatalozó bővítése pont a kará-
csonyfa alá estek be. A hivatalos 

átadást fogjuk megejteni ebben a 
hónapban.

Mik a prioritások és az új célok ebben 
az évben?
A pályázatok megvalósítása 
mellett továbbra is célunk, hogy a 
szociális jólétet biztosító felada-
taink zavartalanul működjenek, 
illetve a település által megszokott 
és kedvelt közösségi programjaink 
valósuljanak meg az idén is.

Milyen a kapcsolat a civil szerveze-
tekkel?
Sajókeresztúr egy nagyon jó 
közösség, ahol az összefogás pél-
dátlan szerintem. Egy-egy feladat 
megoldásában, rendezvények 
lebonyolításában a segítőink mel-
lett az egyházak és a civil szerve-
zeteink is a segítségünkre vannak. 
A nyugdíjasklub, a polgárőrség, 
a sportkör és az alapítvány tagjai 
mind lelkes segítői a közösségi 
rendezvényeknek.

Mit tesznek annak érdekében, hogy 
még élhetőbb legyen településük?
Mindig próbálunk megújulni, 
újabb dolgokat kitalálni, bevezetni. 
Ebben nagy segítség a művelődési 
házunk és az oktatási, nevelési 
intézményeink dolgozói állománya.

A Modern falvak programtól mit 
várnak?
Vannak benne nyertes elemek, 
és vannak, amelyek nem kaptak 

támogatást. Nagyon fontos dol-
gokat sikerült pozitív elbírálásban 
részesíttetnünk.

Mivel tudják segíteni az időseket és a 
rászorultakat?
A szociális támogatási rendsze-
rünk minden korosztályra kiterjed. 
Az időseink a települési tűzifa, a 
gondozói hálózat, az idősek napi 
támogatásunk mellett a nyugdíjas-
klubon keresztül az aktív életvitelre 
kapnak lehetőséget. Az idősbarát 
infokommunikációs program az 
idén fog folytatódni, az érintettek 
nagy örömére.

Mennyire sikerül otthon tartani a 
településen a fi atalokat, hogy ne 
vándoroljanak el?
A fi atalok első lakáshoz jutók 
támogatásával szinte már az 
összes üres ingatlanunk elkelt. A 
település közelsége a megyeszék-
helyhez éppen elegendő, hogy egy 
szép, csendes vidéki településről 
a dolgozni vágyóknak ne kelljen 
órákat utazni, de a családi fészek 
egy mindennel ellátott településen 
biztosítsa a gyermekneveléshez és 
aktív közösségi élethez való lehe-
tőséget. A várandós anyáinkat és 
a csecsemőket egy szépen felújí-
tott védőnői szolgálat várja, ahol 
a település a válaszható oltásokat 
díjmentesen biztosítja a fi atal lako-
saink részére. Nagy hatással lehet 
a fi atalok itthon maradására majd 
az ipari park beindulása.  ÉM

Sajókeresztúr nyertes volt 2019-ben is
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SAJÓKERESZTÚR Kollár Miklós, 
Sajókeresztúr 
polgármestere   FOTÓ:MA
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Szendrő határában a 
közelmúltban avatták fel 
az Agroszan Bt. Bódva-
völgyi Pálinkaházát.
Az emlékezetes ünnepségen sokan 
voltak: köztük politikusok, helyható-
sági tisztségviselők, agrárszakem-
berek, családtagok, barátok, érdek-
lődők. A beszédeket üzemlátogatás 
követte, és abban valamennyi jelen-
lévő egyetértett, hogy a térség pa-
tyolat tisztaságú „ékszerdobozzal” 
gazdagodott. A ceremóniát követő-
en Szaniszló Máté, az Agroszan Bt. 
ügyvezetője válaszolt kérdéseinkre.

Kinek az ötlete volt, hogy az 
Agroszan Bt. pálinkafőzővel bővítse 
portfólióját?
A családi vállalkozásunk éppen 
most töltötte be a huszadik 
születésnapját. Az eltelt évek 

alatt folyamatosan fejlesztettük a 
vállalkozásunkat. A kezdeti idők-
től igyekeztünk a legmodernebb 
technológiákkal, gépi berende-
zésekkel bővíteni a tevékeny-
ségünket. Eddig kizárólag az 
alaptevékenységünk fejlesztése 
volt napirenden: a növény- és az 
állattenyésztési, valamint gépi 
szolgáltató ágazatunk területén 
valósítottuk meg elképzelése-
inket. Miután ezek a területek 
eléggé sérülékenyek, főként az 
időjárás-változások miatt, de a 
sokszor kiszámíthatatlan gazda-
sági környezet szempontjából 
is, már régóta foglalkoztatott 
a kérdés, hogy – elsősorban a 
kiegyensúlyozott gazdálkodás 
biztosítása érdekében – milyen 
területet fejlesszünk. Édesapám 
ötlete alapján jártuk körbe a 
pálinkafőző üzem létrehozásá-

nak lehetőségét. Ennek során 
jutottunk arra az elhatározásra, 
hogy megépítünk itt, Szendrőben 
egy ilyen üzemet. Aztán eljött a 
„következmény”: tavaly decem-
ber 18-án átadtuk a Bódva-völgyi 
Pálinkaházat. Az üzem keres-
kedelmi és bérfőzésre egyaránt 
alkalmas, vagyis lehetőség 
van saját termék előállításá-
ra a bérfőzés mellett, jelenleg 
azonban még csak a bérfőzetők 
által behozott gyümölcscefréből 
végezzük a pálinkafőzést. A jö-
vőben tervezzük a kereskedelmi 
főzés beindítását. Az üzemet úgy 
alakítottuk ki, hogy ezen a terü-
leten is tevékenykedhessünk, 
ezzel pedig az egész vállalkozás 
működését segíthetjük.

Hány év alatt térül meg a beruhá-
zásuk? 
Az üzem létrehozását pályázaton 
elnyert, ötvenszázalékos, vissza 
nem térítendő forrásból, vala-
mint saját erőből oldottuk meg. 
A beruházás két részből állt: 
elsőként a már meglévő, három-
száz négyzetméter alapterületű 
épület felújítását végeztük el úgy, 
hogy a kereskedelmi főzésnek 
megfelelő módon alakítottuk ki. 
Fontos volt a beruházás során, 
hogy energiatakarékos, környe-
zetkímélő létesítményt hozzunk 
létre. Ennek megfelelően teljes 
hőszigetelést kapott az épület, 
a fűtést levegő hőszivattyús 
rendszerrel biztosítjuk, az ener-

giaellátást pedig a tetőn elhe-
lyezett százkilencvenhat darab, 
összesen 50 kW kapacítású 
napelemrendszer biztosítja. A 
főzési technológia során keletke-
zett meleg vizet pedig a beérkező 
gyümölcscefrék előmelegíté-
sére használjuk, amivel szintén 
energiát takarítunk meg. Így 
nyugodtan mondhatom, hogy az 
épület nemcsak a színében zöld, 
hanem egész működésében. 
Második lépésként beépítettük 
a főzőberendezéseket. A két 
darab, jelenleg elérhető legmo-
dernebb technológiával működő 
elektromos fűtésű, úgynevezett 
egymenetes lepárlórendszert a 
megyénkbeli Hagyó Kft. szállítot-
ta és építette be.

Lesz saját termékük? 
A bérfőzésen kívül természete-
sen saját termék előállítását is 
tervezzük. A térségre jellemző, 
az itt megtermelt, különböző 
gyümölcsökből főzött pálinkák 
előállításában gondolkozunk. 
Ennek a műszaki feltételei adot-
tak, az engedélyezési eljárások 
viszont még előttünk állnak, 
és ezek nehéz feladatot rónak 
ránk. Szeretnénk jól megtanulni, 
megismerni a berendezések mű-
ködését és üzemeltetését annak 
érdekében, hogy jó pálinkát 
tudjunk főzni. Már ennek a fon-
tos területnek az előkészítésénél 
tartunk: a különböző gyümölcs-
feldolgozó gépek – gondolok 

A legmodernebb berendezéssel főznek, 
és a legjobb minőségre törekszenek
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A szalagátvágás pillanata (balról jobbra) Szaniszló János családfő, Szaniszló 
Richárd üzemvezető, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Szaniszló 
Máté ügyvezető

Központi szereplője az 
agráriumnak Taskó Jó-
zsef mezőcsáti agrárvál-
lalkozó.
Nagy a rálátása megyénk mező-
gazdaságára, már csak azért is, 
mert a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) megyei elnöke. 
Családi vállalkozásuk sikeréért fi a, 
ifj. Taskó József is sokat tesz. Ve-
lük beszélgettünk az agráriumban 
szereplők helyzetéről.

– A 2019-es év szélsőséges idő-
járása mellett én úgy gondolom, 
hogy a terméseredményekre nem 
panaszkodhatunk. Véleményem 
szerint az értékesítési árak is elfo-
gadhatóan alakultak. Röviden ösz-
szefoglalva, soha ne legyen rosz-
szabb évünk – fogalmazott Taskó 
József. Az elmúlt év márciusában 
a mezőgazdasági vállalkozókat 
kedvezőtlenül érintette az időjárás 
alakulása. A korai vetésű növénye-
ket – a tavaszi árpát és a borsót 
– időben el tudták vetni a gazdál-
kodók.

 – A szélsőséges időjárás ked-
vezőtlenül hatott a termésered-
ményekre is. Nyár végétől szintén 
egy hosszú, aszályos, csapadék-
mentes időszak következett, mely 
a napraforgó és a kukorica betaka-
rításának kedvezett, ellenben az 
őszi vetésű növények magágy-elő-
készítését megnehezítette – han-
goztatta Taskó József.

Kamarai szolgáltatások
– A NAK-on belül a legnagyobb 
szervezeti egység a falugazdász-
hálózat, amely erre hivatott. A me-
gye 16 legfrekventáltabb telepü-
lésen lévő irodánkban folyamatos 
ügyfélszolgálati munka zajlik, és 
számos településen heti/kétheti 
rendszerességgel vagyunk jelen. 
Tevékenységünk a gazdálkodók 
folyamatos információellátása mel-
lett a konkrét segítségnyújtásban is 
megnyilvánul. Ezek közül a legje-
lentősebbek az őstermelői igazol-
ványokkal kapcsolatos ügyintézés, 
a gazdálkodási napló (WEB GN) 
elektronikus benyújtása vagy pél-
dául a nitrátjelentés. Természete-
sen a legátfogóbb és legnagyobb 
feladatot az egységes területalapú 
kérelmek benyújtása jelenti. A ki-

egészítő támogatások ese-
tében a gazdáknak több 
támogatási feltételnek, 
határidőnek kell eleget 
tenniük, aminek nyomon 
követésében és teljesíté-
sében szintén a falugaz-
dász kollégák segítenek. 
Tehát fő felada-
tunknak te-
kintjük, hogy 
t a g j a i n k 
adminiszt-
rác ióhoz, 
bü rok rá -
c i á h o z 
k ö t ő d ő 
p r o b -
l é m á i t 
megold-
juk és 
minden 
elérhető 
informá-
ciót rendel-
kezésükre bocsássunk. Ezenkívül 
a kollégák teendői között megtalál-
ható az egyéb kamarai szolgálta-
tásokkal kapcsolatos tájékoztatás 
is, melyek között szerepel a táp-
anyag-gazdálkodási terv készíté-
se, a területmérési szolgáltatás, 
a BirtOKOS telekommunikációs 
szolgáltatás és a biztosításközve-
títés is.

– Elsősorban minden gazdálko-
dónak bő esztendőt kívánok 2020-
ra – mondja Taskó József. – Szélső-
séges időjárásoktól mentes évben 
bízom, jégesőre, lokálisan lehulló 
nagy mennyiségű csapadékra, 
és az egyre jellemzőbb hosszan 
tartó csapadékmentes időszakra 
remélem, nem kerül sor. Mint a 
NAK megyei elnöke elmondhatom, 
hogy a kamara szakemberei min-
den lehetőséget megragadva dol-
goznak azon, hogy a szélsőséges 
időjárási tényezőket minimálisra 
csökkentsék az új technológiák 
bevezetésével, ezáltal szolgáltat-
va a gazdálkodóknak biztonságos 
alapot a termeléshez. 

– Arra gondolok itt, hogy a 2018-
as év során az egész országot 
lefedő jégkármérséklő rendszer 
került üzembe helyezésre, ami in-
dítása óta igazolta létjogosultságát 
a jégeső okozta károk minimalizá-
lásában. Szót kell ejtenem még az 

öntözésfejlesztésről. Ter-
veink szerint – a lehető-
ségeket fi gyelembe véve 
– minél több termőterü-
letet szeretnénk bevonni 
öntözésbe, ezáltal csök-

kenteni, illetve áthidalni a 
csapadékmentes idősza-

kok okozta kárt.  
Világunkban 

a piaci kö-
rülmények 
megkerül-
h e t e t l e n 
tényezők, 
ahol a ke-
res le tnek 
és kíná-
latnak úgy 
kell talál-
k o z n i a , 
hogy sem 
a termelők, 
sem a fo-

gyasztók érde-
kei ne sérüljenek. Úgy gondolom, 
hogy az agráriumban tapasztalha-
tó fejlődés, a digitalizáció hosszú 
távon hozzájárulnak majd ahhoz, 
hogy egyenletes terméshozamok 
mellett magas minőséget termelve 
és ez által jobb pozícióba kerül-
ve évről évre jobb eredményeket 
könyvelhetünk majd el mi, gazdák.

Két nagyobb ágazat
– A családi vállalkozásunk két 
nagyobb ágazatra bontha-
tó fel, növénytermesztés és 
húsmarhatenyésztés – veszi át a 
szót ifj. Taskó József. – A növény-
termesztésnél gyakran Magyaror-
szágon működő integrátori cégek 
felé értékesítettünk. Ez nem fel-
tétlenül jelentette, főleg az utolsó 
néhány évben, hogy ez szoros in-
tegrátori együttműködésből fakadó 
értékesítés. Vállalkozásunk elindí-
tása óta több nagyobb magyaror-
szági céggel álltunk kapcsolatban, 
ezért legtöbbször elég hamar meg 
tudjuk találni a legmegfelelőbb ér-
tékesítési csatornát. 

– Az állattenyésztésnél szerte-
ágazóbb az értékesítés megosz-
lása. Mondhatni, hogy évenként, 
korcsoportonként, hasznosítási 
irányonként, állategészségügyi 
státuszunkként változik a vevő 
személye. Például egy jó minő-

ségű hízott tehenet felvásárolhat 
egy ausztriai, egy horvát vagy akár 
országunkban működő nagyobb 
cég is. Egy gyengébb selejt tehe-
net, ami szerencsére nem alkot túl 
nagy volument, legfőképpen bel-
földön értékesítünk. Egy választott 
növendék bika legnagyobb esély-
lyel Törökországba fog eljutni, egy 
választott húshasznú üsző pedig 
Horvátországba. Még több lehető-
ség van, ha pedigrés tenyészállat- 
előállítás is történik.

Ami nehézséget jelent az a hek-
tikusság a piacon. 

A növendék bika ára 900 és 
1050 forint között változott, amely 
teljesen elfogadható lenne, ha kb. 
5 év távlatából néznénk. Ez és az 
ehhez hasonló áringadozások, 
akár a növénytermesztésben is, 
nagyon nehézzé teszik a termelők 
számára a távlati tervek lefekteté-
sét. Hatalmas problémát jelenthet, 
hogy ott és akkor kell hirtelen rea-
gálni a piac igényeire, amely sok-
szor szakmai gyakorlatot nélkülö-
ző, hosszú távon hibás döntésekre 
sarkalhat néhány piaci szereplőt.

Sokkal kedvezőbb lenne egy 
olyan ökonómiai környezet, ahol 
egy folyamatosan, ugyanazon az 
árszínvonalon, kiszámítható profi t 
mellett, kisebb kilengések melletti 
értékesítést tenne lehetővé. 

– Ezen átlagáraknak nem feltét-
lenül kellene távol esni a mostani-
akhoz képest ahhoz, hogy komoly 
pozitív hatást tudjon gyakorolni a 
vállalkozásokra. Sajnos az elmúlt 
évtizedekben a termelők, össze-
fogás hiányában, ezekre a kö-
rülményekre nem igazán tudtak 
hatni. Egyértelmű, a verseny do-
minál még most Magyarországon. 
Sajnos azt látni, hogy hiányzik az 
emberek többségéből a kollektív 
gondolkodásra való hajlam. Én 
úgy gondolom, hogy az első lépé-
sek egyike lenne az információk 
átadása, megosztása, de az ebből 
fakadó lehetőségeket se tudják 
az emberek elfogadni, integrálni 
a mindennapi gondolataik közé. 
Szerencsére vannak kezdemé-
nyezések, sőt már azon túlmutató 
működő együttműködések, melyek 
példaként szolgálhatnának sok el-
képzelésnek, ötletnek – érvelt ifj. 
Taskó József.  BGY

Az idei év se legyen rosszabb!

Taskó József FOTÓ: MA
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például az erjesztő-, a palacko-
zó- és a szűrőberendezésekre, 
amelyek nélkül nem lehet jó 
gyümölcscefrét előállítani – 
kiválasztásánál tartunk. Elmond-
hatom tehát, hogy elkezdtük a 
Bódva-völgyi Pálinkaház saját 
brandjének a kialakítását.

Hány embernek adnak munkát?
Az üzem működtetéséhez leg-
alább két személy alkalmazása 
szükséges, és a létszám bizto-
sítása a testvérem Szaniszló 
Richárd mint üzemvezető 
feladata lesz. Amennyiben a 
terveink megvalósulnak, akkor 

jelentős mennyiségű gyümölcs-
alapanyag-igény is felmerül, 
ez pedig további személyeket 
kíván, de a térségben megtermelt 
gyümölcs felvásárlásával köz-
vetett módon is bővítenünk kell 
majd a foglalkoztatást. Egyelőre 
bérfőzést végzünk: már most 
is jelentős kör vette és veszi 
igénybe a szolgáltatásunkat, 
holott már a szezon vége felé 
járunk. A visszajelzések nagyon 
biztatóak, eddig jó pálinkákat 
főztünk, bízom benne, hogy ez a 
jövőben is jellemző lesz az üzem 
működésére. A lehetőség adott, 
hiszen a napjainkban elérhető 
legmodernebb berendezésünk 
van, most már „csak” a főzetők 
részéről előállított jó minőségű 
cefre szükséges.

Térségükben meg kell-e birkózniuk 
a konkurenciával?
Működnek itt más üzemek is, a 
maguk nemében szerintem elég 
jó színvonalon, így mindenkép-
pen létezik a konkurencia mint 
jelenség. Ám azt valljuk, hogy ez 
még jobb munkára, még fi gyel-
mesebb és fegyelmezettebb 
üzemvitelre sarkall majd minket, 
mert ezek szükségesek a sikeres 
működéshez. Magától értetődően 
folyamatosan nyitott szemmel 
kell járnunk, ennek jegyében 
fi gyeljük az új trendeket, az 
igényeket, és esetleg új termékek 
bevezetésével is biztosítjuk majd 

a pálinkaházunk sikeres műkö-
dését.

Manapság melyik pálinka iránt a 
legnagyobb a kereslet?
Az eddigi rövid működésünk 
során már majdnem minden gyü-
mölccsel találkoztunk. Jellemzően 
szilva, barack és szőlő gyümölcs-
cefréket főztünk, mostanában 
pedig már a szőlőtörköly főzése a 
jellemző. A térség minden gyü-
mölcsfajtában bővelkedik, így az 
említetteken kívül a különböző va-
don termett fajták, például csipke 
és kökény is kedveltek. Saját ter-
melésű gyümölcsök előállításával 
is foglalkozunk, ez nyilván hosszú 
távú terv, hiszen egy gyümölcsös 
kialakítása akár „csupán” néhány 
hektár esetében is hosszabb, 
időigényesebb folyamat. 

Már több hét telt el az avatóünnep-
ség óta. Az üzemszerű működés 
során milyen tapasztalatokat szerez-
tek?
Mint ahogy említettem, az üzem át-
adását követően azonnal elkezdtük 
a munkát, és annak ellenére, hogy 
a vége felé jár a főzési időszak, 
folyamatosan érkeznek főzetők 
Szendrő városából és a térségből 
egyaránt. Elmondhatom, hogy 
nagyon szép pálinkák születtek ná-
lunk. Jó, karakteres ízű és zamatú 
párlatok jöttek le a berendezések-
ről, a bérfőzetők és természetesen 
a saját megelégedésünkre.  KT
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Sokan vettek részt a decemberi avatóünnepségen

A napjainkban elérhető legmodernebb berendezéseket vásárolták meg  
 FOTÓK: AGROSZAN BT. HASZNOS INFORMÁCIÓK A FÕZETÕK SZÁMÁRA

Agroszan Bt. Szendrõ

Bódva-völgyi Pálinkaház

Szendrõ Külterület 04/12 hrsz.

27-es fõközlekedési út 27 km.

Üzemvezetõ: Szaniszló Richárd

Telefon: 06/20-236-6363, 

06/30-2804-814

e-mail: agroszan@gmail.hu, 

szaniszlori@freemail.hu

Tevékenység: pálinkabérfõzés, gyümölcs-

magozás, gyümölcsdarálás, gyümölcscef-

rézés, palackozás.

Cservenyák Tamás HACCP-rendszerű 

ROVAR- és RÁGCSÁLÓIRTÁS
Tel.: 06-46/383-370 vagy 06-20/3706-439

! !
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Magas fokú kiszolgálás az 
épületautomatizálás területén

weboldal: www.hellofutureshop.hu 
telefonszám: +36/70-236-6036

380705

Az elkövetkezendő ciklus-
ban mindenfajta segítsé-
get és támogatást meg fo-
gunk adni az egyházaknak 
és a civil szervezeteknek 
– mondta Orbán József, 
Nyíri polgármestere.

Mi a győzelmének a titka?
Először is meg kell köszönni a 
falu előző vezetésének a munkás-
ságát, hisszük, hogy a legjobb 
tudásuk szerint tettek Nyíriért! 
A választási győzelem egy szép 
összefogásnak köszönhető, mely 
által erős felhatalmazást kaptam a 
választópolgároktól.

Mi jutott ebből a településének?
Körülbelül 22 millió forintból újult 
meg a Nyíri Református Gyüle-
kezet régi parókiája. Ennek a fej-
lesztésnek köszönhetően létrejött 
a Patakparti Vendégház, amely a 
falu egyetlen működő szálláshelye, 

illetve közel 19 millió forintból újult 
meg és bővült ki korszerű közös-
ségi térré a reformátusok régi 
gyülekezeti terme.

Mire a legbüszkébbek?
Az új képviselő-testület érdeme a 
karácsonyi csomagosztás, illetve 
az adventi rendezvények megszer-
vezése és a falu központjában egy 
betlehem felállítása is.

Mik a prioritások és az új célok?
Elsődleges cél a település útjainak 
rendbetétele, új buszmegállók 
kialakítása, a közösségi élet meg-
erősítése.

Kapcsolata a civil szervezetekkel?
A településünkön jelenleg három 
civil szervezet működik. Fontos sze-
repet töltenek be a polgárőrök, akik 
hosszú idő után újra járőröznek, 
ezért köszönet és hála a tagoknak. A 
Karikázó Szépasszonyok Tánccso-
port Egyesület kulcsszerepet tölt 
be a hagyományőrzés terén, és 
büszkék vagyunk, hogy nemcsak a 

falu, hanem a környékbeli települé-
sek ünnepi alkalmaira is hívják őket 
fellépésekre. És 2020-ban újon-
nan alakult az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület. Hiszem és vallom, hogy 
nagyon fontos együttműködni az 
egyházakkal. Ez az alapja, hogy 
egy település sikeres legyen, ez az 
egyik alappillére annak, hogy Ma-
gyarország továbbra is keresztény 
maradhasson. Az elkövetkezendő 
ciklusban mindenfajta segítséget és 
támogatást meg fogunk adni az egy-
házaknak és a civil szervezeteknek.

Hogy lesz még élhetőbb települése?

Nyilván fejlesztenünk kell az infrast-
ruktúrát, hiszen az sok tekintetben 
elmarad a 21. századi kívánalmak-
tól, ugyanakkor a kicsiny falvak 
megmaradásának kulcsát a közös-
ségi élet megerősítésében látom.

A Modern falvak programjától mit 
várnak?
Hála a Magyar Kormány program-
jának, hogy a vidéki területek is 
esélyt kapnak az életszínvonal javí-
tására, felzárkóztatásra. Reméljük, 
az elkövetkezendő években az út-
hálózat és a csapadékvíz-elvezetés 
ennek köszönhetően megújulhat.

Sikerül otthon tartani a fi atalokat?
Településünkön jelenleg közel 70 
tizennyolc év alatti fi atal él. Ter-
vezzük egy tanulmányi ösztöndíj 
bevezetését, amellyel szeretnénk 
támogatni a fi atalok boldogulását. 
Abban bízunk, hogyha Nyíri is a 
fejlődés útjára lép, s a környéken 
megtalálják a fi atalok a számítása-
ikat, akkor többen megmaradnak a 
falu lakosának.  BGY

A vidék is esélyt kap a felzárkózásra

Orbán József, Nyíri polgármestere
 FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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A klasszikus építőipari alapanyaggyártás mellett a 
Colas Északkő Kft. üzemeltet egy különleges kőzettí-
pust kitermelő bányaüzemet is Bodrogkeresztúrban. 
Ez a riolittufa, melynek kiváló talajjavító hatását már 
évtizedek óta kutatják, és remek eredmények érhetők 
el vele. A Colas Északkő Kft. tarcali központja 1986-
ban adott megbízást a DATE Termelés Fejlesztési In-
tézetének a riolittufa mezőgazdasági felhasználásá-
nak kutatására. A 12 kutatóintézettel és több nagy- és 
kisüzemmel együttműködve végzett kísérleti eredmé-
nyeik alapján a riolittufa 1993-ban a Földművelésügyi 
Minisztériumtól engedélyt kapott: üveg- és fóliasátori 
hajtatáshoz, szántóföldi és kertészeti kultúrákhoz, ül-
tetvényekhez, gyepekhez, szőlő- és faiskolákhoz, to-
vábbá termesztőközegekhez történő alkalmazásra. 
A bodrogkeresztúri bányaüzemben jelentős beruhá-
zások valósultak meg a 2019-es évben. Kis kiszere-
lésű zsákos termékek csomagolása kezdődik 2020 
februárjában. Kifejezetten erre a célra, egy egyedi 
zsákolóberendezés állt üzembe, így az eddigi öm-

lesztett termékeken kívül a kertbarátok, kertészetek is 
könnyedén megvásárolhatják majd a termékeket or-
szágszerte. A riolittufa őrleménye igen jelentős nyom-
elem- és ritkaelem-tartalmú kőportrágya. Ioncserélő 
képessége révén alkalmas a talaj kémhatásának sta-
bilizálására. Savanyú és szikes talajok, homoktalajok 
ioncserélő képességét, nyomelemellátását javítja. To-
vábbi alkalmazási lehetőségei közt érdemes megem-
líteni, hogy eredményesen alkalmazható állattartási 
hulladékkezelésre, szerves trágya kezelésére, víztisz-
tításra, komposztáláshoz, alomanyagként a padozatra 
terítve, kertépítésre, valamint baktériumtrágyák hordo-
zóanyagaként. Magas kálium-, magnézium-, kalcium-, 
cink- és vastartalma miatt produktív hatása van a vege-
tációra, így 5-10 százalékos hozamnövekedés érhető 
el. A talajvizsgálati eredményekre alapozva, megfelelő 
dózis és intenzitás esetén 5-8 év tartamhatást bizto-
sít. Egyszerűen kijuttatható akár kézi erővel a nehezen 
hozzáférhető területeken és közvetlenül ültetőgödörbe. 
25-30 cm-es mélységig történő bedolgozása ajánlott.

A FEJLESZTÉSEK ÉVE

 
A Colas Északkő Kft. évtizedek óta az építőipari  
alapanyaggyártás meghatározó szereplőjeként
van jelen a magyar piacon. Az idei évben a 
mezőgazdaság is fókuszba kerül.

375139

Elérhetőnek, megszólít-
hatónak és közvetlennek 
kell lenni – ez az ars po-
eticája Tóth Balázsnak, 
Nyékládháza polgármes-
terének.
Mi a győzelmének a titka?
Tősgyökeres nyékládházi va-
gyok, szüleim, nagyszüleim ide-
valósiak. Tizennégy évig a helyi 
általános iskolában pedagógus-
ként dolgoztam. Sokáig fociztam 
is. Az előző ciklusban a lakos-
ság bizalmat szavazott nekem 
a képviselő-testületbe. Bátran 
kijelenthetem, hogy ismerem 
településünk lakóit, a megoldás-
ra váró problémákat. Itt gondol-
kodó emberek élnek, akik joggal 
várják el, hogy elérhető, megszó-
lítható és közvetlen legyek. Úgy 
érzem, megfeleltem, megfelelek 
ennek a követelménynek.

Lesznek-e a településén szalag-
átvágások 2020-ban is?
Már lezárultak a beruházásaink, 
a szabadidős sportkomplexum 
és a családbarát strand kialakí-
tása befejeződött. A kivitelező 
teljesítette a közbeszerzésben 
vállalt tartalmat. Városunk 
azonban olyan tipikus csapdá-
ba került, mint oly sok más te-
lepülés hazánkban. A 2016-ban 
elnyert pályázatok csak 2019-re 
valósulhattak meg, miközben 
a kivitelezési költségek emel-
kedtek. A műszaki tartalmat 
ezért folyamatosan csökkenteni 
kellett. Ez egy örökölt helyzet, 
a tóparti beruházásokban ez 
nagyon szembeötlő. Az idei év 
legfőbb feladata így az, hogy 
az elkészült beruházásainkat 
vonzóvá, látványosabbá tegyük.
Gondolok itt a talajjavításra, a 
törmelék elszállítására, füvesí-
tésre, parkosításra. Ezen mun-
kák csak átgondolt tervezéssel, 
lépésről lépésre végezhetők el.

Milyen területeken mutatható ki a 
legnagyobb fejlődés és elmara-
dás?
A komoly kormányzati háttér 
következtében jelentős beruházá-

sok történtek városunkban. Lesz 
feladat persze ez évben is bőven, 
az elnyert pályázatokat sikeresen 
akarjuk befejezni. Az önkormány-
zati fenntartású épületek energe-
tikai korszerűsítése szerencsére 
már 2010-ben elkezdődött, így 
rendben van az iskola, a Gondo-
zási Központ, a bölcsőde, a hiva-
tal, az óvoda, a városgondnokság, 
már csak a ládházi orvosi rendelő 
energetikai korszerűsítése van 
hátra. A jól átgondolt felújítások 
ezáltal lezárulhatnak, és komoly 
közüzemi megtakarítást érünk el. 
Büszkék vagyunk a tavaly felépült 
bölcsődénk épületére, ez volt a 
fő projekt, amely Nyékládháza 
ékkövévé vált, és egyben a jövő-
be vetett hitünket, bizalmunkat is 
szimbolizálja. A nyékládházi sző-
lőhegy mint külterület azonban 
évek óta elhanyagolt, nagyobb 
fi gyelmet fogok fordítani erre.  
Terveink között szerepel a főbb 
külterületi utak felújítása.

Mik a prioritások és az új célok az 
idén?

Az elnyert beruházásaink meg-
valósítása és a megvalósultak 
működtetése. Mindez persze úgy 
történjen, hogy a kötelezően vál-
lalt feladataink végrehajtását ne 
veszélyeztesse, tehát megmarad-
jon a pénzügyi stabilitás. Mindez 
csak átgondolt, megfontolt, taka-
rékos költségvetéssel érhető el.

Milyen a kapcsolat a civil szerveze-
tekkel?
A legnagyobb erő az önszervező-
désben van. Igen sok civil szer-
vezetünk van, a teljesség igénye 
nélkül megemlítem az Ősziró-
zsa Népdalkört és a Búzavirág 
Nyugdíjasklubot, tagjaikra nagyon 
büszkék vagyunk és mindazok-
ra, akik önzetlenül dolgoznak 
településünkért. A településün-
kön lévő egyházak szervező- és 
megszólítóképessége nagyon 
jelentős városunkban. Köszö-
net érte. Nyékládházi Diáksport 
Egyesületünk is sorra szállítja a 
kiváló eredményeket. Vitorlás- és 
kajak-kenu klubunk pedig élettel 
tölti meg a bányató vizét.

Mivel tudják segíteni az időseket 
és a rászorultakat?
A remekül kialakított és biztos 
szakmai vezetésű Gondozási 
Központunk segíti az idősek 
nappali ellátását, szociális ét-
keztetést is biztosít számukra. 
A házi segítségnyújtásban is 
szerepet vállal. Február 27-én 
délután öt órakor a Furman 
Imre Művelődési Ház és 
Könyvtárban "Szociális ellátás 
Nyékládházán" címmel szakmai 
fórumot tart Éliásné Minden 
Mónika intézményvezető.

Mit tesznek annak érdekében, 
hogy még élhetőbb legyen váro-
suk?
Az emberek mindennapi kom-
fortérzetéhez kell hozzájárul-
nunk. A fű legyen levágva, a 
szemét összeszedve, a parkok 
legyenek gondozottak és a 
közbiztonság is igen fontos, 
szerencsére a lakosság össze-
tétele kedvezőnek nevezhető.
Az első lépéseket ezek jelentik 
ezen az úton. Dicséret illeti a 
városgondnokságot, mely de-
rekasan ellátja a városüzemel-
tetési feladatokat a csökkenő, 
hiányos apparátusa ellenére is 
erőn felül.

Mennyire sikerül megakadályoz-
ni, hogy a fi atalok elvándorolja-
nak?
Nagyon vonzó Nyékládháza, 
sok fi atal házaspár költözik 
hozzánk. Évente 50 gyerek is 
született az utóbbi három esz-
tendőben. A sportkomplexum-
ban csemeteparkot létesítünk, 
ahol a 2019-ben születettek 
tiszteletére fát ültetünk. Ha e 
tendencia folytatódik, akkor 
minden évben egyre több fát 
kell ültetnünk, és ez biztató a 
jövőt illetően.

Mit szeretne, mit mondjanak Ön-
ről városa lakói és családtagjai 
öt-tíz év múlva?
Bízom abban, hogy minden-
ki a településünk érdekeit 
tartja szem előtt, az együtt-
működésben hiszek. Szeretett 
Nyékládházánk csak így lehet 
sikeres a jövőben.  BGY

A bölcsőde a jövőbe vetett bizalom

 Tóth Balázs, Nyékládháza polgármestere   FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Mi győzelmének a titka?
Számomra nagyon fontos az 
alázat, melyet szüleimtől tanul-
tam, és ami a következetesség 
mellett jellemezte jegyzői munká-
mat is. Mivel születésem óta élek 
Felsőzsolcán, ismerem a lakosok 
gondjait, problémáit, így mindig 
igyekszem segíteni, és a megfelelő 
megoldást megtalálni. A szakma-
iság mellett fontos egy jó csapat, 
egy jó kollektíva, akik segítenek az 
elképzelések megvalósításában és 
persze támogatók, akikkel együtt 
dolgozunk a lakosságért.

Mely területeken mutatható ki a leg-
nagyobb fejlődés és az elmaradás?
Sajnos a már régebben elindult 
projektek kapcsán óriási az 
elmaradás. Elsődleges célunk 
ezen projektek befejezése, mely 
érdekében sokat dolgozunk. Évek 
óta sok helyen okoz gondot a nem 
megfelelő csapadékvíz-elvezetés 
településünkön. Lépéseket tettünk 
annak érdekében, hogy megoldást 
találjunk a problémára, így amint 
az időjárás engedi, a szükséges 
munkálatok elvégzésre kerülnek. 
A napokban sikerült előrelép-
nünk a Mester utcán áthaladó, 
megnövekedett gépjárműforgalom 
ügyében, mely hosszú ideje okoz 
problémát az utca lakói számára. 
Reggelente több száz autó halad 
át az érintett utcán, Szerencs felől 
érkezve, a 37-es számú főút for-
galmának elkerülése, ezáltal a me-
netidő csökkentése reményében. 
A nagyfokú forgalomnövekedés, 
valamint az átutazó autók sebes-
sége nemcsak balesetveszélyes, 
de több szempontból is nehezíti 
az utcában élők életét. A témában 
lakossági fórum keretében – me-
lyen a társhatóságok képviselői is 
részt vettek – sikerült az utcá-
ban élőkkel közösen megoldást 
találnunk, melyet egyhangúlag 
fogadtak el a megjelentek. Zajvédő 
falat szeretnének a Nagyszilvás és 
Mátyás király utcában lakók a 3-as 
számú főút autós forgalma okozta 

zajhatás miatt. E tekintetben kértük 
az illetékes hatóságok segítségét, 
akiktől ígéretet kaptunk arra, hogy 
a jelenlegi szabályozásra fi gyelem-
mel minden eszközt megragadnak, 
hogy a lakosok által jelzett panasz 
mihamarabb megszűntetésre 
kerüljön.

Milyen a kapcsolata a civil szerveze-
tekkel?
Szerencsések vagyunk, ugyanis 
nemcsak a civil szervezetek száma 
magas városunkban, hanem aktivi-
tásuk is. Koordinálás híján, sajnos 
szervezéseikben voltak átfedések, 
ezeket sikerült megbeszélnünk 
és egyeztetnünk egy vacsorával 
egybekötött kötetlen beszélgetés 
során. Több egyesület nem ren-
delkezett működéséhez szükséges 
helységgel, azonban az eddigi 
egyeztetések alapján sikerült olyan 
épületet találni, ahol a szervezetek 
el tudják látni feladataikat. A Zsolca 
Táncegyüttes tavaly ünnepelte 
30 éves jubileumát. Mindeddig 
sajnos nem rendelkeztek állan-
dó próbahelységgel, azonban 
hamarosan saját helyet tudunk 
biztosítani a próbák megtartásá-
hoz. Mindig fi gyelembe vettem az 
idősebb lakosaink igényeit, így 
az ő jelzésükre indítottuk el azt a 
kezdeményezést, ahol biztosítot-
tuk önkormányzati mikrobuszunk 
segítségével a rendezvényeinkre 
való eljutást. Kezdeményezésünket 
több nehezen mozgó lakos üdvö-
zölte, és rendkívül hálásak voltak, 
hogy újból részesei lehetnek 
közösségünk életének. Gazdag a 
sportélet, az utánpótláskorú lab-
darúgóinkkal foglalkozó egyesület 
támogatási összegét is sikerült 
megemelnünk. Örülök annak, hogy 
évek óta jó kapcsolatot ápolok a 
történelmi egyházak vezetőivel. 
Görögkatolikusként is öröm volt 
látni, hogy városunk vallási közös-
ségei nagy számban vettek részt 
az ökumenikus imahéten. 

Lesznek-e településén szalagátvágá-
sok 2020-ban is? Mik a prioritások?
Ahogyan azt fentebb is említet-

tem, elsődleges cél a lemaradás-
ban lévő, már elindult projektek 
befejezése. Pörgetni kell a pá-
lyázatok megvalósítását, kivi-
telezését, mert a szerződésben 
előírt határidőket be kell tartani. A 
csapadékvizes pályázat esetében, 
sajnos az első közbeszerzési 
eljárás sikertelen volt, ez is oka, 
hogy pluszforrást kell hozzáren-
delni a kivitelezéshez. Csöbör 
Katalin, térségünk országgyűlési 
képviselője sokat lobbizik ennek 
előteremtése érdekében. Leg-
látványosabb projektünk a Zöld 
város program, melynek befejezé-
se kapcsán reményeim szerint az 
évben szintén lesz szalagátvágás. 
A város szélén megépülő játszó-
tér és a Rendezvények háza ud-
varán található felnőtt kondipark 
tekintetében mindenképp, hiszen 
itt rövidesen befejeződnek a 
munkálatok. Az elkészült tervek 
alapján, közbeszerzési eljárást 
követően, szintén az év első 
felében elkezdődhet a kerékpárút 
építése is. A kivitelezés várható-
an ebben az évben befejeződik. 
Hazai forrásból három utcánk 
kap új burkolatot. A megvalósítás 
részben már megtörtént, és idén 
tavasszal befejezésre kerül. Nincs 
saját fenntartásban lévő bölcső-
dénk, csak egyházi fenntartású. 
Terveink között szerepel egy 
önkormányzati bölcsőde építése, 
kialakítása. 

Mit tesznek annak érdekében, hogy 
még élhetőbb legyen városuk?
Mivel az egyik legnagyobb gond 
a közbiztonság, ennek javítása 
érdekében felállításra kerül az 
önkormányzati rendészet váro-
sunkban. Valamint hamarosan 
kezdetét veszi faültetési progra-
munk, mellyel nem titkolt célunk 
a környezetünk, ezáltal városunk 
élhetőbbé tétele. Képviselő-tes-
tületünk tagjai nagyon aktívak, 
találkozásaink alkalmával jó 
ötletek születnek, és tevékenyek a 
megvalósításban is.

Mennyire sikerül itthon tartani a 
fi atalokat?
Természetesen elsődleges célunk 
a fi atalok helyben tartása, ehhez 
szükséges a közszolgáltatások 
mennyiségének, minőségének 
javítása, szükséges az új munka-
helyek teremtésében való közre-
működés, de ugyanilyen fontos 
a lakhatás biztosítása, esetleges 
támogatása. Ebben előnyünk-
re válhat a már kialakított ipari 
területek vállalkozásokkal történő 
benépesítése. Városunkban sok 
tehetséges gyermek, fi atal felnőtt 
él, legyen szó zenéről, képzőmű-
vészetről vagy akár sportról. El-
engedhetetlen a támogatásuk, hi-
szen városunk hírnevét öregbítik. 
2020. január 1-től a csatlakozási 
lehetőségek bővítése érdekében, 
a 7-es autóbuszok a Selyem-
réti strandfürdőt érintve jutnak 
el Felsőzsolcáról a Búza térre, 
illetve onnan városunkba. Ezzel 
közvetlen átszállási lehetőséget 
biztosítva a villamosokra is. A me-
netidő sem növekszik, mivel elke-
rüli a csúcsforgalomban zsúfolt 
Gömöri felüljárót. 2020. február 
1-től a 7/2-es szakaszon érvényes 
havi vagy hóközi 90%-os ked-
vezményt tartalmazó bérletszel-
vény, valamint a Miskolci Tanuló 
Bérlet egyidejű vásárlás esetén, a 
Miskolci Tanuló Bérlet mindenkori 
bruttó árából, kedvezményként 
levonásra kerül a megvásárolt 
7/2-es 90%-os Felsőzsolcai Bérlet 
bruttó ára.  ÉM

Felgyorsították a pályázatok 
megvalósítását, kivitelezését

Szarka Tamás, Felsőzsolca polgár-
mestere FOTÓ: MA
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FELSŐZSOLCA
A 2018–2019-ben elnyert 
pályázatok áthúzódtak a 
2020. évre – hangoztatta 
Bártfay Emese, Monok 
polgármestere.

– A TOP-1.2.1-16 azonosító szám-
mal a „Szent Orbán kápolna turiszti-
kai célú fejlesztése Monokon" című 
pályázatot nyertünk 252 millió forint 
összeggel. A megvalósítás határide-
je meghosszabbításra került ez év 
augusztus 31-ig. Az „Önkormány-
zati épület energetikai korszerűsí-
tése Monokon" című pályázatunk 
pozitív elbírálásban részesült 46 
millió Ft támogatási összeggel, a 
támogatási szerződés aláírásra ke-
rült. Folyamatban vannak a szakmai 
tevékenységekhez kapcsolódó szol-
gáltatások kiválasztásai, közbeszer-
zési eljárások előkészítése, lebo-
nyolítása, amely 17 millió 516 ezer 
forinttal egészült ki. Szintén nyert 
Monok önkormányzata a Magyar 
falu program keretében a Monok, 
Damjanich u. járdafelújítás tárgyú 
pályázatban 4.815.644 Ft összeg-
gel. Támogatói okirat rendelkezésre 
áll. Fizikai megvalósítás ideje: 2020. 
augusztus 31. A TOP-1.4.1-19 szá-
mú konstrukció keretében „Bölcső-
dei férőhelyek kialakítása Monokon” 
címmel pályázatot nyújtottunk be. A 
pályázatot befogadták, jelenleg el-
bírálás alatt áll. Szintén benyújtásra 
került a 2019/5255 azonosító számú 
zártkerti pályázatunk, melyet befo-
gadtak, jelenleg elbírálás alatt áll.

Identitást erősítő programok
– Harmincmillió 958 ezer Ft támo-
gatásban részesítették az önkor-
mányzat által működtetett kony-
hánkat, melynek a befejezési ideje 
2021. december 31. A támogatás 
keretében kicserélésre kerülnek 
a nyílászárók, felújítják a konyha 
helyiségeit, klímarendszer lesz, 
valamint konyhai eszközök és 
felszerelések megvásárlására és 
felújítására kerül sor – újságolta 
Bártfay Emese. – Helyi identitást 
erősítő programokra, kompeten-
ciafejlesztésekre, műhelyfoglal-
kozásokra kaptunk pénzt, ami az 
előző években már megvalósult. 

„Új épület építése az Öregek Nap-
közi Otthonának Monokon” tárgyú 
pályázatot meghosszabbították. 
Folyamatban van a tervek, műsza-
ki dokumentációk átdolgozásai.

– Évek óta a közfoglalkoztatás ke-
retein belül is különböző programok 
valósulnak meg, úgy, mint a Start 
helyi, Start mezőgazdasági és nor-
mál közfoglalkoztatási programok, 
mely programokban 100-110 fő fog-
lalkoztatására van lehetőségünk. 
Tavaly év végén Monok részese lett 
annak az 50 településnek, amely 
részt vesz a kormány által indított 
gazdaságélénkítő programban, e 
lehetőségnek köszönhetően 260 
millió 286 ezer Ft támogatásban 
részesültünk. Ezzel elismerve ed-
digi munkánkat és megerősítve azt, 
hogy ezek a települések a támoga-
tásnak köszönhetően a leggyorsab-
ban és a legsikeresebben tudnak 
fejlődni. E lehetőséget kihasználva 
a munkahelyteremtés mellett az 
elsődleges szempont, hogy a tele-
pülésen élő, de közeli városokban 
dolgozó fi ataloknak helyben tudjunk 
munkahelyet biztosítani.

Lesz kerékpárkölcsönző is
A már említett belügyminisztériumi 
támogatás által egy 1800-as évek 
elején épült impozáns, jelen pilla-

natban kihasználatlanul és romos 
állapotban lévő kúriában 24 férőhe-
lyes vendégház kerül kialakításra, a 
hozzá tartozó, különálló épületben 
helyet kap egy wellnessrészleg, 
konditerem, a lakosság számára is 
elérhetően. A pénz megérkezett, az 
előkészületek és a tervezés meg-
kezdődött. 2020 novemberében 
átadásra kerül. Egy elnyert EFOP 
pályázat keretén belül korszerű-
síteni tudjuk a könyvtár épületét, 
szintén ennek a pályázatnak kö-
szönhetően az óvodás és iskolás 
gyerekek sporteszközökkel, rolle-
rekkel, kerékpárokkal lettek gazda-
gabbak. Tervünkben szerepel egy 
kerékpárkölcsönző kialakítása a 
Monokra érkező látogatók számá-
ra, amely mellett elképzeléseink 
szerint biztosítva lenne az autók 
parkolása, a látogatók öltöző és 
tisztálkodási lehetősége. Monokról 
a Zemplén gyönyörű tájait kerék-
párral fedezhetik fel a kirándulni 
vágyók, majd ide térnek vissza. 
Az épület kialakítása megtörtént, 
az önkormányzat egy bérelt terü-
leten kívánja beindítani, ami ez 
év március 15-től vehető igénybe. 
Mivel nagy vállalkozók nincsenek 
Monokon, a turizmus fejlesztésé-
ben látjuk a jövőt. Több vendégház 
működik a településen és jelen 

pillanatban is folynak építkezések 
pályázati forrásból.

– Gyönyörű fekvésű települé-
sünkre különböző programokkal 
próbáljuk idecsalogatni a vendége-
inket, megismertetvén őket Monok 
szépségével, épített örökségeivel. 
Legnagyobb eseményünk a Bab-
fesztivál, amely az idén nyolcadik 
alkalommal, július 10–11-én kerül 
megrendezésre, ahol a gasztro-
nómiára és a kézművességre fek-
tettük a fő hangsúlyt. Természete-
sen a kétnapos fesztivál minden 
korosztályt kielégítő programmal 
várja az érdeklődőket. Méltókép-
pen megemlékezünk településünk 
nagy szülötte, Kossuth Lajos szü-
letéséről, haláláról, nemzeti ünne-
peinkről, családi nappal egybekö-
tött gyereknapot tartunk minden 
májusban. Az 1771 óta Monokon 
található I. Szent Orbán pápa teljes 
csontereklyéjéhez kapcsolódóan 
Szent Orbán-zarándoklatot rende-
zünk Tokaj-Hegyalja településeire. 
A bor és szőlészet csontereklyéjét 
nagy tisztelettel fogadják és várják 
Tokaj-Hegyalja települései. Szent 
Mihály napján családi sütemény-
sütő versenyt rendezünk, és szó-
rakoztató programmal kedveske-
dünk a település lakosainak.

– Próbáljuk leküzdeni a város és 
a kistelepülések közötti egyenlőt-
lenséget, ezért rendkívül fontosnak 
tartom a közösségfejlesztés témá-
ját. Évente több alkalommal szerve-
zünk színházlátogatást, kirándulá-
sokat a Levendula Nyugdíjas Klub 
tagjainak és az azt igénylőknek. Ta-
valy decemberben először kinyitot-
tuk a 24 adventi ablakot más-más 
családoknál. Ezek a családok ven-
dégül látták a hozzájuk látogatókat. 
Hagyományteremtő szándékkal ke-
rült megrendezésre, a visszajelzé-
sek alapján a lakosok jónak vélték 
a kezdeményezést és minden este 
40-50 fővel, jó hangulatban keres-
tük az aktuális számú ablakot.

– Próbálok mindent megtenni 
a fi atalok elvándorlása, helyben 
tartása érdekében – jelentette 
ki Bártfay Emese. – A kulturális 
programokon kívül a sportolni vá-
gyó fi ataloknak műfüves pálya áll 
a rendelkezésükre, a legkisebbek 
a játszótéren és az ovifocipályán 
kapcsolódhatnak ki.  ÉM

Folytatódik Monok sikerkorszaka

A felújításra váró kúria   FOTÓ:MA
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Bereten megújult a Mű-
velődési Ház, és leaszfal-
tozták a Kossuth utcát.
Beret. Az Encsi járásban található 
Beret község az elmúlt évben to-
vábbfejlődött. Lovas Pál, a telepü-
lés polgármestere lapunknak arról 
számolt be, hogy uniós pályázat se-
gítségével sikerült a Kossuth utcát 
teljes szélességében és hosszában 
leaszfaltozniuk, valamint a házak 
előtti járdaszakszt is. Ennek nagyon 
örülnek a beretiek, hiszen így már 
kulturáltan lehet közlekedni a köz-
ségben. 

Az út 535 métere 5 centiméte-
res aszfaltot kapott. Lovas Pál azt 
is nagy eredménynek tartja, hogy 
a Művelődési Házuk kibővülhetett 
és megújulhatott. A bővítésre azért 
volt szükség, mert az eredetileg 
60 négyzetméteres intézményben 
ünnepségek idején nem fértek el a 

gyerekek szüleikkel és nagyszüleik-
kel együtt. A Művelődési Ház fűtési 
rendszerét is sikerült korszerűsíteni. 
A meleget az új gázkazán biztosítja, 
a víz melegítését pedig napkollek-
torok segítik. Az épület környezete 
is megszépült. Parkolókat és füves 
szabadidőparkot alakítottak ki a köz-
vetlen környezetében. A beruházás 
forrása szintén uniós pályázat. 

Bereten a közmunkaprogram 
keretében zöldségtermesztés és 
állattenyésztés folyik. A megter-
melt javakat a településen élők 
kedvezményesen vásárolhatják 
meg, és így a község egy kis be-
vételhez juthat, sorolta Lovas Pál 
polgármester.  HE

Pályázatok segítik 
a fejlődést Bereten
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BERET

Teljes egészében megszépült a 
közösségi ház  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Az elmúlt év zárását kö-
vetően nagyvonalakban 
körvonalazódnak idei 
terveink, amelyek rész-
ben a tavaly megkezdett 
beruházásokat fedik le 
– mondta el kérdésünkre 
Miskolci Tibor, Hejőpapi 
polgármestere. 
Az általános iskola energetikai pá-
lyázata idén befejeződik, valamint a 
Biztos Kezdet Gyerekház belső fel-
újítása is. A beérkezett árajánlatok 
alapján az iskolai projekt költségve-
tése nem biztosít fedezetet a kivite-
lezéshez, ezért a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a legalacsonyabb 
összegű ajánlat elfogadásához szük-
séges pluszforrást az Önkormány-
zat – több mint hárommillió forintot 
– saját költségvetéséből biztosítja. 
Problémaként vetődött fel, hogy a 
pályázatban nem szerepelt a tetőfel-
újítás, ám a település vezetése úgy 

vélte, hogy az energetikai korsze-
rűsítés megvalósításához a héjazat 
cseréje is elengedhetetlen, különös 
tekintettel arra, hogy a napelemek 
elhelyezése a régi tetőszerkezeten 
nem tanácsos. Ezért ennek megva-
lósítására további közel hárommillió 
forintot különített el az Önkormány-
zat költségvetésében.
 
Terveink
Ebben az évben elkezdődik az 
orvosi rendelő külső és belső felújí-

tása, valamint Magyar falu pályázat 
keretében várhatóan a szolgálati 
lakás belső felújítására is sor kerül 
– sorolta a polgármester. – Elindul 
az Idősek Nappali Ellátója ideigle-
nes helyszínen, az Önkormányzat 
mellett felújított épületben. Tavasszal 
ugyancsak Magyar falu pályázatban 
nyert támogatásból megújul az óvoda 
udvara is. 

A temető előtti összekötő út aszfalto-
zására is készülünk, és terveink szerint 
elkezdődik a temető körbekerítése is. 

A Biztos Kezdet Gyerekház szolgálta-
tásai mellett idén elindul a Közösségi 
Ház, mely a három év felettieket szó-
lítja meg. Közfoglalkoztatás keretein 
belül bővül a térkőgyártás palettája. 

Továbbra is nagy hangsúlyt fekte-
tünk közösségi rendezvényeinkre, mint 
például a családi napra, a falunapra, a 
nemzeti ünnepekre, az adventra és a 
kézműves-foglalkozásokra, valamint 
az új sportcsarnokban megrendezen-
dő különböző sportrendezvényekre – 
fejti ki Miskolci Tibor.  ÉM

Az iskola is megújul Hejőpapin

Hejőpapi orvosi rendelő Energetikai pályázatból megújul az általános iskola FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM S
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lület-felújítás, grund jellegű focipálya, 
sétányok és vizes létesítmény is tár-
sult. A projekt másik eleme, melynek 
kivitelezése jelenleg is folyamatban 
van, a város volt kistemplomának 
épületében rendezvény- és konfe-
renciaterem kialakítása. A meglévő 
épülethez hozzáépülő bővítményben 
szociális blokkokat és öltözőket ala-
kítanak ki, továbbá az épület környe-
zetében egy 24 férőhelyes parkolót 
létesítenek. A megvalósítás költsége 
több mint 195,5 millió forint, amely-
hez az önkormányzat 37,56 millió 
forint önerőt biztosít. Már teljesen 
megújult a homlokzat, kicserélték a 
nyílászárókat és az egész épület új 
cserépfedést kapott. Megvalósult az 
aljzat betonozása is, elkészült a fő-
épület tetőhéjszerkezete, továbbá a 
bővítmények alapozása és falazási 
munkái, valamint a meglévő épület 
Mátyás király út felőli épülettagján 
kicserélésre került a födém. A meg-
lévő rendezvénytérben végeztek a 
padló szigetelésével, a padlóburkolat 
készítésével, valamint a kisebb ren-
dezvényterem födém-tetőszerkezet 
és -tetőhéjazat készítése szintén el-
készült. A meglévő épülethez kap-
csolódó bővítmény falazási munkái 
és tetőszerkezete is elkészült. A külső 
homlokzati nyílászárók cseréje meg-
történt, továbbá kiépítésre kerültek az 
ingatlan új külső közműcsatlakozá-
sai is. Az épületbővítmény tetőfedési 
munkálatai a befejezéshez közeled-
nek, valamint folyamatosan zajla-
nak az épülethomlokzat javítási és 
színezési munkái. Továbbá elkez-
dődött az épület közlekedési útja és 

a Mátyás k        irály út csatlakozási 
pontjának kiépítése.

Ipari területek 
Új iparterületeket alakít ki az önkor-
mányzat TOP projekt keretében, a 
beruházás megvalósításához az 
első ütemben 1,34 milliárd forint, a 
második ütemben pedig 200 millió 
forint támogatást nyert el. A pályázat 
tartalmaz egy 21 ha területű, a volt 
laktanya önkormányzati tulajdonban 
lévő 10 ha-os területén, illetve a meg-
lévő ipari parkban egy 4 hektáros te-
rületen iparterületek kialakítását. A 
fejlesztés keretében az iparterületek 
közművesítése, víz, szennyvíz, gáz 
ellátása, a csapadékvíz elvezetése, 
közvilágítása, valamint a megközelítő 
utak felújítása, korszerűsítése valósul 
meg. A 10 hektáros területen porta és 
szolgáltatóház, a 21 hektáros terüle-
ten termelőcsarnok épül, mely mun-
kát idén kezdik el.

Kultúra
Mezőkövesden tavaly a Városi 
Könyvtár felnőtt- és gyermekrészle-
ge is megújult. A projekt keretében 
az épület akadálymentesítése mellett 
a vizes helyiségcsoportok komplex 
felújítása valósult meg, továbbá a 
felnőttrészlegben egy olvasóterem 
is kialakításra került. Az önkormány-
zat 16,8 millió forint támogatásban 
részesült EFOP-pályázatával, amely-
nek keretében a Közösségi Házat 
fejlesztette a városban. A tavaly elké-
szült beruházás keretében felújították 
a főépület emeletén található tánc- 
és klubtermet, továbbá felújították a 

folyosót és a vizesblokkokat is. Már 
zajlanak az 56 millió forintos TOP-
HERFA-támogatásból megvalósuló 
projekt kivitelezési munkái, amelynek 
keretében a színházterem korsze-
rűsítése, burkolása, festése, nyílás-
zárók, színházi székek cseréje, a 
zenekari árok és elektromos hálózat 
felújítása valósul meg, valamint a Ta-
kács István-freskókat is restaurálják. 
Megtörtént a székek kibontása és el-
szállítása, megkezdődtek a villamos 
szerelési és a zenekari árok átépí-
tésének munkái is, a közelmúltban 
pedig közbeszerzési eljárás indult a 
bútorvásárlásra. Az épület energeti-
kai korszerűsítésére, a villamos háló-
zat felújítására vonatkozó, 48,5 millió 
forintos pályázat keretében pedig 
elkészültek a kivitelezésre alkalmas 

tervek, a közbeszerzési eljárás ha-
marosan megkezdődik.

Turisztika
Mezőkövesden a Hadas városrész is 
megújul mintegy 315,5 millió forintnyi 
TOP-forrásból. A projekt keretében a 
Táncpajta felújítása interaktív bemu-
tatási formákkal és időjárás-független 
kínálati elemekkel történő bővítése 
valósul meg, továbbá a városrész 
csapadékvíz-hálózatának, valamint 
közlekedési területeinek, zöld felüle-
teinek rekonstrukciója is megtörténik. 
A projekt részeként tájház funkcióval 
„Üstökös ház” és „Ágasfás ház” épí-
tése is szerepet kap. A terület mély-
építési részére vonatkozó kivitelezési 
munkák megkezdődtek, a magasépí-
tés is hamarosan elindulhat.  ÉM

 Már használják a város új skate parkjátA rendezvényközpont látványterve

A felújítandó Táncpajta látványterveS
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Célunk, hogy a Lufthansa 
Technik Miskolc Kft.-t a 
munkavállalóinkkal együtt 
formáljuk olyan vállalattá, 
amelyre mindannyian egy-
aránt büszkék lehetünk 
– jelentette ki Dominik 
Giugno, a Lufthansa 
Technik Miskolc Kft. 
ügyvezető igazgatója.

A Lufthansa Technik választása 
miért éppen Miskolcra esett, hogy 
itt létesít telephelyet?
Azért döntöttünk Miskolc mel-
lett, mert nagyon jó infrastruk-
túrával rendelkezik, az oktatás 
szempontjából is jelentős 
előnyökkel bír (egyetem, szak-
képző iskolák), továbbá a város 
fémipari tapasztalata biztosítja 
számunkra a professzionális és 
szakképzett munkaerőt.

Hajtóműalkatrészek javítását és 
nagyjavítását végzik majd Mis-
kolcon. Mutassák be az új EPAR 
telephelyüket, mik a legfőbb 
paraméterei?
A Lufthansa Technik Mis-
kolc Kft. a Lufthansa Technik 
Csoport részeként hajtóműal-
katrészek javítását és nagyjaví-
tását fogja végezni Miskolcon. 
Az új EPAR (Engine Parts & 
Accesories Repair) telephely 
egy zöldme zős beruházással 
közel 20.000 négyzetméteres 
területen épül. Ez lesz a leg-
nagyobb üzem a Lufthansa 
Technik EPAR üzletágában, 

amely kizárólag motoralkatré-
szek javításával foglalkozik. A 
"Csővezetékek és Csőszerelvé-
nyek" (Tubes and Ducts) lesz az 
első termékcsalád, amelynek a 
javítását Miskolcon fogjuk vé-
gezni. Ezek a termékek minden 
motor nélkülözhetetlen részét 
képzik, biztosítva a levegő, az 
olaj és az üzemanyag megfelelő 
áramlását. A "Csővezetékek és 
Csőszerelvények" javítása tech-
nológiai szempontból kihívást 
jelent a különféle alkatrészek 
nagy száma és a javításhoz elen-
gedhetetlenül szükséges, nagy-
mértékű kézügyesség miatt.

Mikor kezdődik el az új helyszínük 
építése, és mikorra tervezik a 
beüzemelését?
Az új helyszín építése várható-
an 2021-ben kezdődik meg, a 
működés pedig 2022-ben indul.
 
Terveik szerint milyen létszámot 
kívánnak majd foglalkoztatni?
A Lufthansa Technik Miskolc 
Kft. a tervek szerint 400 főt fog 
foglalkoztatni hosszú távon.

Leendő munkatársaik betanítása 
hol történik, és mikor kezdődnek 
el a képzések?
Az első munkatársaink be-
vezető gyakorlati oktatása, 
valamint a további képzések 
már 2020-ban elkez dődnek, és 
döntő többségében a Lufthansa 
Technik EPAR-hálózatának tag-
vállalatainál, Németországban 
és Írországban valósulnak meg.

Miért döntött úgy a Lufthansa 
Technik, hogy éppen Miskolcon 
létesíti új, korszerű telephelyét?
A Lufthansa Technik Miskolc 
cégfi lozófi ája a Lufthansa Technik 
Csoport vállalati fi lozófi áján 
alapszik: Excellence in Motion, 
ami megközelítőleg annyit tesz: Ki-
válóság Mozgásban. Célunk, hogy 
a Lufthansa Technik Miskolc a ná-
lunk javított termékek szempont-
jából a legjobb ár-érték arányú és 
a legjobban teljesítő telephellyé 
váljon. Ezen az úton a szenvedély 
vezet minket. A munkatársainkkal 
elkezdtük közös utazásunkat, 
amely során a miskolci vállala-
tot olyanná formáljuk, amelyre 
mindannyian egyaránt büszkék 
lehetünk.

A dinamikusan fejlődő repülőgép-
ipari iparágban komoly verseny 
van a vállalatok között. Mik a leg-
fontosabb kritériumai annak, hogy 
vezető pozíciót tölthessenek be a 
hajtóműalkatrészek javításában?
A Lufthansa Technik Miskolc Kft. 
sikere a munkavállalóira épül. 
Munkavállalóink a vállalatunk 
alapkövei, akik biztosítják, hogy 
meg tudjunk felelni a magas 
vevői elvárásoknak – amelyek 
közül a legfontosabb a kiváló 
minőségű termékek szállítá-
sa a lehető legrövidebb idő 

alatt, mindezt versenyképes 
áron. Vállalatunk célja, hogy 
a munkatársaink elkötelezett 
csapatmunkája által, valamint 
a berendezésekbe, képzésekbe 
és ter mékfejlesztésbe történő 
folyamatos beruházások révén 
a Lufthansa Technik Miskolc 
Kft. vezető pozíciót töltsön be a 
hajtóműalkatrészek javításában. 
Jövőbeni vezetőinknek is ezt a 
víziót kell majd közvetíteniük és 
megélniük nap mint nap.

Az újonnan létrejövő miskolci 
telephelynek kiváló munkatársakra 
van szüksége. Mik a fő elvárása-
ik a jelentkezőkkel szemben, és 
felvétel esetén milyen feladatokat 
kell elvégezniük?
 A Lufthansa Technik Miskolc 
izgalmas munkakörnyezetet, 
rendkívüli feladatokat és valódi 
globalitást kínál a munkavállalók 
és a vevők szempontjából is. 
Nemzetközi csapatunkba tapasz-
talt kollégákat, fi atal szakembe-
reket és pályakezdőket is várunk, 
akikkel együtt tudunk majd 
megfelelni a legnagyobb kihívást 
jelentő feladatoknak. A csapa-
tunk globalitása miatt elsősorban 
olyan kollégákat keresünk, akik 
nem félnek tanulni, fejleszteni és 
használni az angol nyelvtudásu-
kat a napi munkájuk során. BGY

Munkavállalóink a vállalatunk alapkövei
A Lufthansa Technik Miskolc Kft. csapata  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Matyóföld szívében a 
2019-es évben számos 
beruházást adtak át, 
és 2020-ban is mind az 
egészségügy, a kultúra, 
az idegenforgalom és köz-
lekedésfejlesztés terüle-
tén jelentős fejlesztéseket 
valósít meg a város.
Matyóföld fővárosának önkormány-
zata 2016 és 2019 között összesen 
mintegy 5 milliárd 125 millió forintnyi 
támogatást nyert el 26 uniós pályáza-
tával. A beruházásoknak köszönhe-
tően folyamatosan fejlődött az elmúlt 
években a város, és ez a gyarapodás 
idén is folytatódik.

Egészségügy
2019-ben adták át a városban a több 
mint 40 millió forint TOP-forrásból 
épült új orvosi rendelőt. A projekt ke-
retében egy modern, komplex funkci-
ójú egészségügyi szolgáltatóingatlan 
épült, ahol két háziorvosi rendelőt, 
egy védőnői tanácsadót alakítottak 
ki, illetve dietetikus szakrendelésnek 
is helyt ad az épület. Az egészség-
ügyi fejlesztések tovább folytatód-
nak, a Belügyminisztérium bruttó 
30.000.000 forint vissza nem téríten-
dő támogatásban részesítette Mező-
kövesd Város Önkormányzatát a Vá-
rosi Rendelőintézet udvari épületének 
felújítására. A beruházás mintegy 80 
millió forintból valósul meg, melyhez 
a támogatáson felüli összeget az ön-
kormányzat saját forrásként biztosít-
ja. A felújított épületben két háziorvosi 
rendelő, két gyermekorvosi rendelő 
és védőnői szolgálat kap helyet.

Ezenfelül a Városi Rendelőinté-
zet Tüdőgondozó épülete is megújul 
TOP-forrásból. Az energetikai felújítás 
során utólagos homlokzati és födém-
hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési, 
napelemes rendszerek telepítése va-
lósul meg. Hamarosan elkezdődik a 
közbeszerzési eljárás, a beruházás 
bekerülési összege a tervek szerint 
kb. 56 millió forint lesz.

Közlekedésfejlesztés
1,7 milliárd forintos – amelyből a Me-
zőkövesdre eső rész 626,8 millió fo-

rint – TOP pályázat keretében három 
beruházás is megvalósul. A projekt 
egyik elemeként jelenleg is zajlik Me-
zőkövesden a körforgalom kialakítá-
sa a Széchenyi – Mátyás király – Ady 
Endre utcák kereszteződésében, a 
beruházás értéke 315,4 millió forint, 
amelyhez az önkormányzat több mint 
152,1 millió forint önerőt biztosít. A 
kivitelezés során megvalósult a köz-
művek kiváltása, a közvilágítási háló-
zat, a kiemelt szegély, illetve a kerék-
párút alapjának kiépítése. Elkészült 
az útpálya kiszélesítése, valamint az 
északi oldalon lévő térköves járda. A 
beruházás várhatóan tavasszal ké-
szül el. A projekt másik elemeként a 
Mezőkövesd–Bogács–Cserépfalu–
Bükkzsérc településeket összekötő 
kerékpáros útvonal épül, a tervezett 
bekerülési költség 990,7 millió forint, 
a Mezőkövesd közigazgatási terü-
letére eső rész költsége 354,4 millió 

forint. A projekt harmadik elemeként 
a mezőkövesdi autóbuszállomást át-
helyezik az Állomás utcába. A pályá-
zat a négy érintett önkormányzattal, 
valamint az Volánbusz Zrt.-vel és a 
Magyar Közút Nonprofi t Zrt.-vel kon-
zorciumban valósul meg, a konzor-
ciumvezető Mezőkövesd Város Ön-
kormányzata. A kerékpárút építésére 
vonatkozó Vállalkozási Szerződés 
hamarosan aláírásra kerülhet, az új 
autóbusz-állomás építésére vonatko-
zó közbeszerzési eljárás is hamaro-
san megkezdődhet.

Zsóry liget 
Több mint 918,5 millió forintnyi 
GINOP-támogatásból és mintegy 
48 millió forintos önerőből alakít ki 
az önkormányzat a Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdő főbejárata előtt egy 
közösségi teret, a mögötte lévő ar-
borétum területén pedig egy egész-

ségparkot. A téren látványelemek 
kapnak helyet, egyebek mellett egy 
olyan keretelem, ami ködszínház-
ként, fényjáték helyszíneként is mű-
ködhet. Szökőkút és fi lagória, infor-
mációs központ, elektromos roller- és 
Segway-kölcsönző, kávézó, jógatér 
és thai chi mező, petanque-pályák, 
valamint 3 dimenziós aszfaltrajz és 
fotópontok várják a látogatókat. Az 
arborétum területén egy "növényto-
rony", információs pavilonok és egy 
„ökológiai innovációs központ” is ki-
alakításra kerül. Az egészségparkban 
információs oszlopok, Gyógy-sétány, 
Kneipp sétaút, rekortán futópálya és 
Ökológiai tanösvény kap helyet. Te-
matikus fi tneszpályát és játszópar-
kokat is építenek, továbbá egy fedett 
teniszpályát is kialakítanak a Reuma 
Kórház melletti területen. A tér déli 
oldalán a parkoló, az egészségpark 
sétányainak szegélye és a pálya-
szerkezet is elkészült, a fürdő előtti 
parkolók már használhatók, az épít-
mények acélszerkezetei elkészültek. 
Az északi oldalon a buszforduló és a 
parkolók megépültek, így a járművek 
által használt összes terület aszfalto-
zása befejeződött, az egészségpark 
területén a játszóeszközök telepítése 
megtörtént.

A zöld város 
A program keretében 342,8 millió fo-
rintos támogatásból valósult meg egy 
sport- és pihenőpark. A mintegy 141 
millió forintos fejlesztés keretében vi-
zesblokkal, villanyvilágítással ellátott 
modern, nemzetközi versenyekre is 
alkalmas, ingyenesen használható 
skate-pálya épült. A pályához zöldfe-

Dinamikusan fejlődik Mezőkövesd
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Nagy ütemben készül a Zsóry Liget (látványterv)

A körforgalom tervrajza
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Tovább tartott cégünk 
növekedése 2019-ben is 
– jelentette ki Füzi Csaba, 
a Continental Dohány-
ipari Zrt. Sátoraljaújhelyi 
Gyára vezérigazgatója.
– Ez a megállapítás érvényes a pi-
acépítésünkre, a létszámgazdálko-
dásunkra és pénzügyi eredményes-
ségünkre is – hangsúlyozta Füzi 
Csaba. – Ez azt bizonyítja, hogy jó 
pályán haladunk. Elsődleges célunk 
helytállni a versenyben és megtar-
tani, bővíteni a munkahelyeket. Az 
átlagos létszámunk 430, Sátoral-
jaújhely környékén mi vagyunk a 
második legnagyobb munkáltató. 

A fl uktuáció 
nem jellem-
ző ránk, a 
cafeteria is 
itt az egyik 
l e g m a g a -
sabb a tér-
ségben. 

– Arra tö-
r e k s z ü n k , 
hogy jövede-

lem szempont-
jából a legjob-

ban fi zető cég legyünk. A Continental 
Dohányipari Zrt. az egyetlen 100 szá-
zalékban magyar családi tulajdonban 
lévő dohánytermékgyártó. Nálunk 
minden megvan, amivel egy családi 

vállalkozás rendelkezhet: emberi a 
környezet, jó kapcsolatot ápol a dol-
gozókkal a vezetői és tulajdonosi kör 
is.

– A 2018. november 30-án átadott 
új, modern, kétszintes üzemcsarno-
kunk teljes kapacitással működik. 
Az 1 milliárd 87 millió forintos be-
ruházáshoz kapott 543,7 millió fo-
rint a cég történetének legnagyobb 
vissza nem térítendő támogatási 
összege. E fejlesztéssel 20 új mun-
kahely keletkezett gyárunkban. Új 
termékkel is jelentkezhettünk, pi-
acra dobtuk vízipipadohány-csalá-
dunk első tagjait, mely termékeink 
egyre keresettebbek Európában. 
Elsőként a dortmundi Tabak Ex-

pón mutattuk be ezeket. Az elvünk 
az, hogy kicsiben kezdjük, de pia-
ci siker esetén minden új termék 
előállítás fejlesztésébe tudunk in-
vesztálni annyit, amennyi gazda-
ságilag indokolt. Az új üzemcsar-
nokban így készítjük a szivarkát is. 
Az elmondottak is azt jelzik, hogy a 
Nagyvállalati beruházási támogatá-
si program keretén belül a sikeres 
pályázatunkkal elnyert összegek jó 
helyre kerültek – érvelt Füzi Csaba. 
– Ezek mind termelő beruházások: 
munkát, árbevételt jelentenek és a 
régió javát szolgálják. Ezáltal nö-
veltük kapacitásunkat, gépeket is 
vásároltunk, melyeket a termelésbe 
bevonva szinte 100 százalékban 

Folyamatosan jó pályán halad 
a Sátoraljaújhelyi Dohánygyár

A főbejárati épületet teljesen felújítva átadták az év végén. 
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Füzi Csaba
vezérigazgató

Eddig hasznosítatlan 
városrészen alakítják ki 
az iparterületet.
– A 2020-as év jövőképe már kiraj-
zolódik előttünk, hisz elkezdődtek 
a közbeszerzések, a tervezések 
– mondta Siposné Horváth Anita, 
Mezőcsát polgármestere.

– Jelenleg is zajlik a Vásárcsar-
nok építése a Kossuth utca 10. 
szám alatt, mely lassan a végéhez 
közeledik. Ebben a mintegy 250 
négyzetméter alapterületű épület 
és a 150 négyzetméter alapterüle-
tű elárusítórész lehetőséget biztosít 
a helyitermék-előállítók számára, 
hogy az általuk előállított termékeket 
kulturált körülmények között adhas-
sák el. Továbbá a város Ároktő felőli 
részén, a Szent István utca eddig 
hasznosítatlan területén alakítjuk 
ki az iparterületet. A pályázat kere-
tében lehetőség van egy termelői 
csarnok, egy szolgáltatóház és az 
alap-infrastruktúra kialakítására – 
fejtette ki a gazdaságilag fontosabb 
terveket polgármester asszony.

– Megújul a Termálfürdő és a Műve-
lődési Ház. A Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. törvény 3. melléklet II. 16 pontja 
alapján Mezőcsát Város Önkormány-
zata 500 millió forint támogatásban 
részesült a Termálfürdő felújítására. 
Ebből az összegből a terület és az 
épületek infrastruktúrájának korsze-
rűsítése mellett sor kerül a meglévő 

medencék felújítására, új családi víz-
forgatós élménymedence korszerű 
élményelemekkel való kialakítására, 
a jelenlegi fedett medence épületé-
nek korszerűsítésére, a főbejárati és a 
kiszolgálóépületek modernizálására.

– A Szent István utca 21. szám 
alatti régi Művelődési Ház épülete 
a külső megújulást követően belső 
részeiben is megújul. Helyet kap 
benne egy Ifjúsági Pont, amely ki-
alakítására az EFOP-2.1.2-es pá-
lyázati konstrukció keretében kerül 
sor, hogy a testvérprojektjeként 
működő EFOP-1.4.2 programjai 
ezen a színtéren megvalósulhas-
sanak. Emellett az épületben kerül 
elhelyezésre a Tanoda és a Peda-
gógiai Szakszolgálat is – sorolta a 
polgármester asszony.

Városrehabilitáció
– Szociális célú városrehabilitáció 
Mezőcsáton projektünk is kezdetét 

veszi, mely két részre osztódik. Az 
első részben kerékpárút, játszótér és 
szabadidőpark kialakítása veszi kez-
detét. A kerékpárút a Szent István 
és a Bajcsy-Zsilinszky utcákon épül 
meg, míg a játszótér és szabadidő-
park megvalósítási helyszíne a Szent 
István utcában található. A projekt 
másik részében a Szent István utca 
70. szám alatt Közösségi Szolgálta-

tó Házat hozunk létre egy meglévő 
épület felújításával. Az épület otthont 
ad a Komplex felzárkóztató program 
megvalósítása Mezőcsát leromlott 
városrészein testvérprojekt szakmai 
része létrejöttének, mely már jelen-
leg is zajlik – fejtette ki.

Szociális bérlakások
Ezentúl a városnak lehetősége lesz 
szociális célú bérlakások felújításá-
ra is. Összesen tizenegy lakás fel-
újítására kerül sor a városban.

– Egy, a számomra fontos projekt 
a foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát óvoda és böl-
csőde fejlesztésével, mely gyerme-
keink biztonságát szolgálja. Váro-
sunkban sor került a Hősök tere 
15. és az Árpád utca 6. szám alatti 
óvodák felújítására. Emellett pedig 
egy 24 férőhelyes, kétcsoportos böl-
csőde kialakítása és eszközökkel 
való felszerelésére kerül sor – zárta 
a beszélgetést Siposné Horváth Ani-
ta, Mezőcsát polgármestere. PGY

A tervekből gazdagon 
kirajzolódik Mezőcsát jövője

Több élményelemmel bővül a Termálfürdő   FOTÓ: PGY Megújul a Művelődési Ház FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Siposné Horváth Anita, Mezőcsát polgármestere FOTÓ: ÁJ

Készül az új Vásárcsarnok  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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kihasználunk, hogy tovább javuljon 
az eredményességünk, az életké-
pességünk, és maximalizáljuk a 
termelést.

– Nagyon nagy kihívás volt az Eu-
rópai Unió által előírt nyomon köve-
tési rendszer bevezetése 2019-ben. 
Egyedi kódot kaptak a cigaretták, és 
a fi nomra vágott fogyasztásidohány-
termékek. Minden adat tartalmazza 
például azt, mikor, melyik gépen állí-
tották elő, milyen úton jut el a kis-és 
nagykereskedőkhöz. E rendszer ki-
építése óriási feladat egy kisebb vál-
lalat számára, mint a miénk, ám ezt 
is sikerrel abszolváltuk. Szerencsére 
mi is beletartozunk az EU 20 azon 
dohánytermékgyártó cégébe, me-
lyek képesek túlélni az egyre erősebb 
megszorító intézkedéseket, szabály-
zókat. Azt ugyanis nem szabad elfe-
lejteni, hogy a szabályozók, az adók 
befolyásolják az eredményességet, 
és ez érvényes a patinás Sátoraljaúj-
helyi Dohánygyárunkra is.

– Az elmúlt évben 2,6 milliárd fo-

rintért új beruházásként a második 
expandáló üzemünk építését tűztük 
ki célul pályázati segítséggel – han-
goztatta Füzi Csaba. – Terveink 
szerint 2020 augusztusában át is 
adjuk, ezáltal újabb 20 munkahely 
létesül, és újabb 1800 tonna dohány 
feldolgozására leszünk képesek. Ez 
a magyar dohánytermesztés meg-
maradásában is éreztetni fogja a 
hatását, hiszen piacot jelent számá-
ra. A Continental Dohányipari Zrt. a 
Continental Dohányipari Csoport tag-
ja, mely a teljes dohányvertikumban 
jelen van. A cégcsoporthoz tartozó 
Dohányfermentáló Vállalat (DOFER) 
Szolnokon a magyar dohánytermesz-
tés egyharmadát termelteti meg és 
dolgozza fel. Termékeinek 95%-át a 
Continental vásárolja meg, amely kö-
zel 50%-ban magyar dohányt hasz-
nál fel, és így piaci oldalról biztosítja 
a dohánytermelés fenntartását. A 
teljes vertikumot tudjuk így segíteni. 
A mezőgazdasági termeléstől a fel-
dolgozáson át a gyártásig, a kiske-

reskedelemig az egész terméklánc 
mindegyikében benne van a magyar 
tulajdon.

– Tulajdonosi döntés született egy 
újabb nagyberuházás megtervezé-
séről, amely várhatóan 6 milliárd fo-
rintba kerül. Új háromszintes üzem-
csarnokot szeretnénk, jelenleg az 
engedélyköteles tervezés folyik. Egy 
új dohányelőkészítő üzemet akarunk 
létrehozni, bővíteni egyéb gépipari 
kapacitásunkat. Csökken ugyan az 
európai dohánypiac, de a Continental 
részesedése növekszik a „tortafelosz-
tásból”. A minőségi termék előállítá-
sára van igény. E gigaberuházásra 
pályázatot nyújtunk be, a történelmi 
gyárunk kerítésén belül maradunk. 
Nagyon érdekes, hogy Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében adjuk el a leg-
több Continental-terméket az összes 
megye körül. Itt jobban ismernek, mint 
máshol, a TOP 100-ban is az első tíz 
között vagyunk. A bizalomépítéshez 
hozzájárul a sajtó is. Köszönetet mon-
dunk a sátoraljaújhelyi önkormányzat 

vezetésének, mert segítségükkel 
1700 négyzetméterrel növekedhet-
tünk területileg, így kicsit levegőhöz 
jutottunk.

– Legnagyobb piacunk az EU, le-
ányvállalataink révén Szlovákia, Né-
metország, Olaszország, Románia. A 
nagykereskedőkön keresztül jelentő-
sek az eladásaink Spanyolországban, 
Lengyelországban, Közel-Keleten, 
Tajvanban, Japánban. Expandált do-
hányunk pedig ezeken kívül eljut Ázsi-
ába, Indonéziába, Vietnámba. A már 
említett dortmundi Inter Tabak állandó 
kiállítói vagyunk. A világ dohánygyártó 
ipara egyre kevesebb adalékanyagot 
használ fel, újra jelentősége lehet né-
hány tradicionális karakteres dohány-
típusnak, és hódítanak a füst nélküli 
dohánytermékek is. A következő évek 
fejlesztési programja lehet számunk-
ra e gyártókapacitás felépítése, mely 
többmilliárdos beruházást igényel 
újra. Nem akarunk lemaradni, mi is 
szeretnénk ilyet – közölte lapunkkal 
Füzi Csaba.  BGY

A többi felvételen a most is zajló építési munkálatok láthatók   FOTÓK:MAGÁNARCHÍVUM
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Derkovits Művelődési Központ 
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✔  Állást keres?
✔  Munkát váltana? 
✔  Látogasson el 
      INGYENESEN az 
     Észak állásbörzére!
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A zempléni településen 
változatos rendezvénye-
ket tartottak az elmúlt év 
során.
– Községünk több pályázatot is 
megnyert a 2019-es évben is, 
szemmel tartva az itt élők ér-
dekeit, falunk fejlődésének le-
hetőségeit – mondta Jadlóczki 
Lajos, Vámosújfalu polgármeste-
re. – Egyik ilyen pályázat a piac 
és a közétkeztetés fejlesztése 
Vámosújfaluban, melynek kereté-
ben az új piac a főúton, a vasút-
állomással szemben, központi, jól 
megközelíthető helyen lesz kiépít-
ve. A munkálatok már zajlanak, és 
belátható időn belül be is fejeződ-
nek. Ugyanezen projekt keretében 
lehetőségünk van új konyhai esz-
közök beszerzésére is. A másik 
jelentős elnyert pályázatunk az 
önkormányzati épületek energeti-
kai korszerűsítése. A projekt célja 

önkormányzati intézmények haté-
konyabb energiahasználatának, 
racionálisabb energiagazdálkodá-
sának elősegítése, a községünk 
tulajdonában lévő épületek, illet-
ve infrastrukturális létesítmények 
energiahatékonyságát célzó felújí-
tása és fejlesztése. További cél a 
megújuló energiaforrások elérhe-
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Vámosújfaluiak pályázati sikerei

A piac látványterve FOTÓ: MA
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Az egész régióban egyedül álló 
poliol komplexum megépítésével 
tovább bővül a MOL Petrolkémia.

A MOL-csoport Enter Tomorrow 
üzleti stratégiájával összhangban 
2030-ig 4,5 milliárd dollárt fordít 
kelet-közép-európai petrol-
kémiai és vegyipari növekedési 
projektekre. Ennek egyik fontos 
eleme, hogy Tiszaújvárosban egy 
poliol komplexumot építenek. 
Az összesen 1,2 milliárd euróból 
megvalósuló fejlesztés a MOL 
történetének eddigi legnagyobb 
organikus beruházása. A tiszaúj-
városi üzemben a ma elérhető egyik 
leghatékonyabb és környezetkímélő 
módszerrel állítanak majd elő 
poliolt, a thyssenkrupp és az Evonik 
által használt ún. HPPO (hidrogén- 
peroxidból propilén-oxid) eljárással.

A poliol az egyik legfontosabb 
műanyagipari alapanyag, amiből 
a poliuretán készül, amely az ipar 
svájci bicskája: az építőipartól 
a bútorgyártáson át az autó-
iparon keresztül a textiliparig 
mindenhol használják. Kedvező 
tulajdonságaiknak köszönhetően 
képesek számos más hagyo-
mányos alapanyagot kiváltani. 

A beruházás elkészültével a 
MOL lesz az egyetlen olyan cég 
Magyarországon és az egész kelet- 
közép-európai régióban, amely 
a kőolaj kitermelésétől kezdve a 
poliolok gyártásáig tartó, integrált 

értéklánccal rendelkezik. A folyamat 
a következő: a kőolaj a finomítóba 
kerül, ahol az üzemanyagok mellett 
vegyipari benzint is állítanak elő 
belőle. A vegyipari benzint a 
tiszaújvárosi olefin üzemekben 
vegyipari alapanyagokká dolgozzák 
fel, amelyek egyike a propilén. 
Az új vegyipari komplexumban 
ún. propilén-oxidot állítanak elő, 
amit ugyanitt, a gyártás utolsó 
fázisában, poliéter poliolokká és 
propilén glikollá alakítanak, évente 
mintegy 200 000 tonna mennyi-
ségben. A poliolokat a poliuretán 
gyártók megvásárolják, majd a 
végfelhasználók az életünk minden 
szegmensét lefedő, változatos 
területeken felhasználható 
műanyag termékekké alakítják. 

A poliol komplexum egyike a MOL 
2030 stratégiája keretében megva-
lósuló kulcsfontosságú magyar-
országi beruházásoknak. A straté-
giai átalakulás fontos eleme, hogy 
az üzemanyag termékek arányát 
csökkentik a petrolkémiai és 
vegyipari termékek javára. A MOL 
Petrolkémia és Tiszaújváros már 
eddig is Európa vezető vegyipari 
központjai közé tartozott, de a poliol 
beruházással a legszűkebb elitbe 
lép be. Az innovatív és környezet-
barát technológia nem csupán 
azt teszi lehetővé, hogy a MOL 
Petrolkémia Kelet-Közép-Európa 
legnagyobb poliol gyártójává váljon, 
hanem belépő is a vegyipar egyéb 
rendkívül nyereséges területeire.

A beruházás méreteiben is 
kimagasló. Az építkezés összesen 
40 hektárnyi területet ölel fel, ami 
körülbelül 56 futballpályányi alap-
területet jelent. A teljes felhasznált 
betonmennyiség eléri majd a 
110 000 m3-t, az építkezés során 
közel 8000 darab, az alap részét 
képező, 12 méteres betoncölöpöt 
öntenek. A poliol komplexum 
berendezéseit és moduljait a világ 
több pontján állítják elő. A készü-
lékek többsége súlyuk és méretük 
miatt nem vihető közúton, ezért 
szállításukra a vízi utat választották. 
Körülbelül 80 készülék hajózik a 
Tiszán, amelyek súlytartománya 10 
és 250 tonna között van, méretük 
pedig néhány métertől 73 méterig 
terjed.  Érkeznek készre szerelt 
egységek Thaiföldről, előgyártott 
cső-idomok Szicíliából és beren-
dezések a világ számos országából 
Spanyolországtól Kínáig. A tengeri 
szállítmányok a fekete-tengeri 
Konstancába érkeznek, ahonnan 
folyami uszályokon a Dunán és 
a Tiszán hajóztatják fel a berende-
zéseket Tiszaújvárosba. A szál-
lítmányok más része a belgiumi 
Genkből indul, ahonnan folyami 
szállítás során a Rajna, Majna, 
Rajna–Majna–Duna csatorna, 
a Duna és a Tisza az útvonal. 

A több ezer szakembert foglal-
koztató építkezés végeztével, 
a poliol komplexum várhatóan 
2021-ben kezdi meg termelését.

376209
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kihasználunk, hogy tovább javuljon 
az eredményességünk, az életké-
pességünk, és maximalizáljuk a 
termelést.

– Nagyon nagy kihívás volt az Eu-
rópai Unió által előírt nyomon köve-
tési rendszer bevezetése 2019-ben. 
Egyedi kódot kaptak a cigaretták, és 
a fi nomra vágott fogyasztásidohány-
termékek. Minden adat tartalmazza 
például azt, mikor, melyik gépen állí-
tották elő, milyen úton jut el a kis-és 
nagykereskedőkhöz. E rendszer ki-
építése óriási feladat egy kisebb vál-
lalat számára, mint a miénk, ám ezt 
is sikerrel abszolváltuk. Szerencsére 
mi is beletartozunk az EU 20 azon 
dohánytermékgyártó cégébe, me-
lyek képesek túlélni az egyre erősebb 
megszorító intézkedéseket, szabály-
zókat. Azt ugyanis nem szabad elfe-
lejteni, hogy a szabályozók, az adók 
befolyásolják az eredményességet, 
és ez érvényes a patinás Sátoraljaúj-
helyi Dohánygyárunkra is.

– Az elmúlt évben 2,6 milliárd fo-

rintért új beruházásként a második 
expandáló üzemünk építését tűztük 
ki célul pályázati segítséggel – han-
goztatta Füzi Csaba. – Terveink 
szerint 2020 augusztusában át is 
adjuk, ezáltal újabb 20 munkahely 
létesül, és újabb 1800 tonna dohány 
feldolgozására leszünk képesek. Ez 
a magyar dohánytermesztés meg-
maradásában is éreztetni fogja a 
hatását, hiszen piacot jelent számá-
ra. A Continental Dohányipari Zrt. a 
Continental Dohányipari Csoport tag-
ja, mely a teljes dohányvertikumban 
jelen van. A cégcsoporthoz tartozó 
Dohányfermentáló Vállalat (DOFER) 
Szolnokon a magyar dohánytermesz-
tés egyharmadát termelteti meg és 
dolgozza fel. Termékeinek 95%-át a 
Continental vásárolja meg, amely kö-
zel 50%-ban magyar dohányt hasz-
nál fel, és így piaci oldalról biztosítja 
a dohánytermelés fenntartását. A 
teljes vertikumot tudjuk így segíteni. 
A mezőgazdasági termeléstől a fel-
dolgozáson át a gyártásig, a kiske-

reskedelemig az egész terméklánc 
mindegyikében benne van a magyar 
tulajdon.

– Tulajdonosi döntés született egy 
újabb nagyberuházás megtervezé-
séről, amely várhatóan 6 milliárd fo-
rintba kerül. Új háromszintes üzem-
csarnokot szeretnénk, jelenleg az 
engedélyköteles tervezés folyik. Egy 
új dohányelőkészítő üzemet akarunk 
létrehozni, bővíteni egyéb gépipari 
kapacitásunkat. Csökken ugyan az 
európai dohánypiac, de a Continental 
részesedése növekszik a „tortafelosz-
tásból”. A minőségi termék előállítá-
sára van igény. E gigaberuházásra 
pályázatot nyújtunk be, a történelmi 
gyárunk kerítésén belül maradunk. 
Nagyon érdekes, hogy Borsod-Aba-
új-Zemplén megyében adjuk el a leg-
több Continental-terméket az összes 
megye körül. Itt jobban ismernek, mint 
máshol, a TOP 100-ban is az első tíz 
között vagyunk. A bizalomépítéshez 
hozzájárul a sajtó is. Köszönetet mon-
dunk a sátoraljaújhelyi önkormányzat 

vezetésének, mert segítségükkel 
1700 négyzetméterrel növekedhet-
tünk területileg, így kicsit levegőhöz 
jutottunk.

– Legnagyobb piacunk az EU, le-
ányvállalataink révén Szlovákia, Né-
metország, Olaszország, Románia. A 
nagykereskedőkön keresztül jelentő-
sek az eladásaink Spanyolországban, 
Lengyelországban, Közel-Keleten, 
Tajvanban, Japánban. Expandált do-
hányunk pedig ezeken kívül eljut Ázsi-
ába, Indonéziába, Vietnámba. A már 
említett dortmundi Inter Tabak állandó 
kiállítói vagyunk. A világ dohánygyártó 
ipara egyre kevesebb adalékanyagot 
használ fel, újra jelentősége lehet né-
hány tradicionális karakteres dohány-
típusnak, és hódítanak a füst nélküli 
dohánytermékek is. A következő évek 
fejlesztési programja lehet számunk-
ra e gyártókapacitás felépítése, mely 
többmilliárdos beruházást igényel 
újra. Nem akarunk lemaradni, mi is 
szeretnénk ilyet – közölte lapunkkal 
Füzi Csaba.  BGY

A többi felvételen a most is zajló építési munkálatok láthatók   FOTÓK:MAGÁNARCHÍVUM
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Derkovits Művelődési Központ 

9.00–16.00 óráig

✔  Állást keres?
✔  Munkát váltana? 
✔  Látogasson el 
      INGYENESEN az 
     Észak állásbörzére!

TISZAÚJVÁROS

JELENTKEZZ 
KIÁLLÍTÓNAK!
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A zempléni településen 
változatos rendezvénye-
ket tartottak az elmúlt év 
során.
– Községünk több pályázatot is 
megnyert a 2019-es évben is, 
szemmel tartva az itt élők ér-
dekeit, falunk fejlődésének le-
hetőségeit – mondta Jadlóczki 
Lajos, Vámosújfalu polgármeste-
re. – Egyik ilyen pályázat a piac 
és a közétkeztetés fejlesztése 
Vámosújfaluban, melynek kereté-
ben az új piac a főúton, a vasút-
állomással szemben, központi, jól 
megközelíthető helyen lesz kiépít-
ve. A munkálatok már zajlanak, és 
belátható időn belül be is fejeződ-
nek. Ugyanezen projekt keretében 
lehetőségünk van új konyhai esz-
közök beszerzésére is. A másik 
jelentős elnyert pályázatunk az 
önkormányzati épületek energeti-
kai korszerűsítése. A projekt célja 

önkormányzati intézmények haté-
konyabb energiahasználatának, 
racionálisabb energiagazdálkodá-
sának elősegítése, a községünk 
tulajdonában lévő épületek, illet-
ve infrastrukturális létesítmények 
energiahatékonyságát célzó felújí-
tása és fejlesztése. További cél a 
megújuló energiaforrások elérhe-
tőbbé tétele, használatának ösz-
tönzése, népszerűsítése. Szintén 
jelentős a Magyar falu program ke-
retében meghirdetett orvosieszköz-
pályázatunk, melyet modern orvosi 
eszközök beszerzésére, korszerű-
sítésére fordítunk. A vámosújfalui 
óvoda udvara ovifoci keretében 
műfüves pályával gazdagodott, 
valamint szabadtéri mászókákat, 
játékokat, sporteszközöket kap-
tak óvodásaink. – Megtudtuk azt 
is, hogy Vámosújfalu pályázott a 
minibölcsődéjük bölcsődévé alakí-
tására.

Sok rendezvény
Vámosújfalu községe méltán híres 
a változatos rendezvényeiről. Min-

den esztendő újévi köszöntővel 
kezdődik, ahol Jadlóczki Lajos pol-
gármester eszmecserét folytat a 
helyi és környékbeli vállalkozókkal.  
A Hősök napján az utóbbi években 
rendszeresen megemlékeznek a 
háborúkban, a határokon inneni és 
határon túli harctereken elesett hő-
sökről a hősi emlékműnél. Minden 
évben megtartják a majálist, a falu-
házban nőnapon megemlékeznek 
a gyengébbik nem képviselőiről, 

ahol a 150 megjelent virágot is ka-
pott. Idősek napján a szépkorúak 
számára rendeznek színvonalas 
műsort vacsorával. Nemzeti ün-
nepeiket a templomaikban tartják, 
szorosan együttműködve mindhá-
rom felekezettel. Ezeken felül falu-
és sportnap is színesíti a helyiek 
mindennapjait. Szeptember 7-én 
tartották az első halfesztivált, ami-
nek nagy sikere volt, ezt az idén is 
szeretnék folytatni.  ÉM 

Vámosújfaluiak pályázati sikerei

A piac látványterve FOTÓ: MA
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Tovább tartott cégünk 
növekedése 2019-ben is 
– jelentette ki Füzi Csaba, 
a Continental Dohány-
ipari Zrt. Sátoraljaújhelyi 
Gyára vezérigazgatója.
– Ez a megállapítás érvényes a pi-
acépítésünkre, a létszámgazdálko-
dásunkra és pénzügyi eredményes-
ségünkre is – hangsúlyozta Füzi 
Csaba. – Ez azt bizonyítja, hogy jó 
pályán haladunk. Elsődleges célunk 
helytállni a versenyben és megtar-
tani, bővíteni a munkahelyeket. Az 
átlagos létszámunk 430, Sátoral-
jaújhely környékén mi vagyunk a 
második legnagyobb munkáltató. 

A fl uktuáció 
nem jellem-
ző ránk, a 
cafeteria is 
itt az egyik 
l e g m a g a -
sabb a tér-
ségben. 

– Arra tö-
r e k s z ü n k , 
hogy jövede-

lem szempont-
jából a legjob-

ban fi zető cég legyünk. A Continental 
Dohányipari Zrt. az egyetlen 100 szá-
zalékban magyar családi tulajdonban 
lévő dohánytermékgyártó. Nálunk 
minden megvan, amivel egy családi 

vállalkozás rendelkezhet: emberi a 
környezet, jó kapcsolatot ápol a dol-
gozókkal a vezetői és tulajdonosi kör 
is.

– A 2018. november 30-án átadott 
új, modern, kétszintes üzemcsarno-
kunk teljes kapacitással működik. 
Az 1 milliárd 87 millió forintos be-
ruházáshoz kapott 543,7 millió fo-
rint a cég történetének legnagyobb 
vissza nem térítendő támogatási 
összege. E fejlesztéssel 20 új mun-
kahely keletkezett gyárunkban. Új 
termékkel is jelentkezhettünk, pi-
acra dobtuk vízipipadohány-csalá-
dunk első tagjait, mely termékeink 
egyre keresettebbek Európában. 
Elsőként a dortmundi Tabak Ex-

pón mutattuk be ezeket. Az elvünk 
az, hogy kicsiben kezdjük, de pia-
ci siker esetén minden új termék 
előállítás fejlesztésébe tudunk in-
vesztálni annyit, amennyi gazda-
ságilag indokolt. Az új üzemcsar-
nokban így készítjük a szivarkát is. 
Az elmondottak is azt jelzik, hogy a 
Nagyvállalati beruházási támogatá-
si program keretén belül a sikeres 
pályázatunkkal elnyert összegek jó 
helyre kerültek – érvelt Füzi Csaba. 
– Ezek mind termelő beruházások: 
munkát, árbevételt jelentenek és a 
régió javát szolgálják. Ezáltal nö-
veltük kapacitásunkat, gépeket is 
vásároltunk, melyeket a termelésbe 
bevonva szinte 100 százalékban 

Folyamatosan jó pályán halad 
a Sátoraljaújhelyi Dohánygyár

A főbejárati épületet teljesen felújítva átadták az év végén. 
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Füzi Csaba
vezérigazgató

Eddig hasznosítatlan 
városrészen alakítják ki 
az iparterületet.
– A 2020-as év jövőképe már kiraj-
zolódik előttünk, hisz elkezdődtek 
a közbeszerzések, a tervezések 
– mondta Siposné Horváth Anita, 
Mezőcsát polgármestere.

– Jelenleg is zajlik a Vásárcsar-
nok építése a Kossuth utca 10. 
szám alatt, mely lassan a végéhez 
közeledik. Ebben a mintegy 250 
négyzetméter alapterületű épület 
és a 150 négyzetméter alapterüle-
tű elárusítórész lehetőséget biztosít 
a helyitermék-előállítók számára, 
hogy az általuk előállított termékeket 
kulturált körülmények között adhas-
sák el. Továbbá a város Ároktő felőli 
részén, a Szent István utca eddig 
hasznosítatlan területén alakítjuk 
ki az iparterületet. A pályázat kere-
tében lehetőség van egy termelői 
csarnok, egy szolgáltatóház és az 
alap-infrastruktúra kialakítására – 
fejtette ki a gazdaságilag fontosabb 
terveket polgármester asszony.

– Megújul a Termálfürdő és a Műve-
lődési Ház. A Magyarország 2019. évi 
központi költségvetéséről szóló 2018. 
évi L. törvény 3. melléklet II. 16 pontja 
alapján Mezőcsát Város Önkormány-
zata 500 millió forint támogatásban 
részesült a Termálfürdő felújítására. 
Ebből az összegből a terület és az 
épületek infrastruktúrájának korsze-
rűsítése mellett sor kerül a meglévő 

medencék felújítására, új családi víz-
forgatós élménymedence korszerű 
élményelemekkel való kialakítására, 
a jelenlegi fedett medence épületé-
nek korszerűsítésére, a főbejárati és a 
kiszolgálóépületek modernizálására.

– A Szent István utca 21. szám 
alatti régi Művelődési Ház épülete 
a külső megújulást követően belső 
részeiben is megújul. Helyet kap 
benne egy Ifjúsági Pont, amely ki-
alakítására az EFOP-2.1.2-es pá-
lyázati konstrukció keretében kerül 
sor, hogy a testvérprojektjeként 
működő EFOP-1.4.2 programjai 
ezen a színtéren megvalósulhas-
sanak. Emellett az épületben kerül 
elhelyezésre a Tanoda és a Peda-
gógiai Szakszolgálat is – sorolta a 
polgármester asszony.

Városrehabilitáció
– Szociális célú városrehabilitáció 
Mezőcsáton projektünk is kezdetét 

veszi, mely két részre osztódik. Az 
első részben kerékpárút, játszótér és 
szabadidőpark kialakítása veszi kez-
detét. A kerékpárút a Szent István 
és a Bajcsy-Zsilinszky utcákon épül 
meg, míg a játszótér és szabadidő-
park megvalósítási helyszíne a Szent 
István utcában található. A projekt 
másik részében a Szent István utca 
70. szám alatt Közösségi Szolgálta-

tó Házat hozunk létre egy meglévő 
épület felújításával. Az épület otthont 
ad a Komplex felzárkóztató program 
megvalósítása Mezőcsát leromlott 
városrészein testvérprojekt szakmai 
része létrejöttének, mely már jelen-
leg is zajlik – fejtette ki.

Szociális bérlakások
Ezentúl a városnak lehetősége lesz 
szociális célú bérlakások felújításá-
ra is. Összesen tizenegy lakás fel-
újítására kerül sor a városban.

– Egy, a számomra fontos projekt 
a foglalkoztatás és az életminőség 
javítása családbarát óvoda és böl-
csőde fejlesztésével, mely gyerme-
keink biztonságát szolgálja. Váro-
sunkban sor került a Hősök tere 
15. és az Árpád utca 6. szám alatti 
óvodák felújítására. Emellett pedig 
egy 24 férőhelyes, kétcsoportos böl-
csőde kialakítása és eszközökkel 
való felszerelésére kerül sor – zárta 
a beszélgetést Siposné Horváth Ani-
ta, Mezőcsát polgármestere. PGY

A tervekből gazdagon 
kirajzolódik Mezőcsát jövője

Több élményelemmel bővül a Termálfürdő   FOTÓ: PGY Megújul a Művelődési Ház FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

Siposné Horváth Anita, Mezőcsát polgármestere FOTÓ: ÁJ

Készül az új Vásárcsarnok  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Célunk, hogy a Lufthansa 
Technik Miskolc Kft.-t a 
munkavállalóinkkal együtt 
formáljuk olyan vállalattá, 
amelyre mindannyian egy-
aránt büszkék lehetünk 
– jelentette ki Dominik 
Giugno, a Lufthansa 
Technik Miskolc Kft. 
ügyvezető igazgatója.

A Lufthansa Technik választása 
miért éppen Miskolcra esett, hogy 
itt létesít telephelyet?
Azért döntöttünk Miskolc mel-
lett, mert nagyon jó infrastruk-
túrával rendelkezik, az oktatás 
szempontjából is jelentős 
előnyökkel bír (egyetem, szak-
képző iskolák), továbbá a város 
fémipari tapasztalata biztosítja 
számunkra a professzionális és 
szakképzett munkaerőt.

Hajtóműalkatrészek javítását és 
nagyjavítását végzik majd Mis-
kolcon. Mutassák be az új EPAR 
telephelyüket, mik a legfőbb 
paraméterei?
A Lufthansa Technik Mis-
kolc Kft. a Lufthansa Technik 
Csoport részeként hajtóműal-
katrészek javítását és nagyjaví-
tását fogja végezni Miskolcon. 
Az új EPAR (Engine Parts & 
Accesories Repair) telephely 
egy zöldme zős beruházással 
közel 20.000 négyzetméteres 
területen épül. Ez lesz a leg-
nagyobb üzem a Lufthansa 
Technik EPAR üzletágában, 

amely kizárólag motoralkatré-
szek javításával foglalkozik. A 
"Csővezetékek és Csőszerelvé-
nyek" (Tubes and Ducts) lesz az 
első termékcsalád, amelynek a 
javítását Miskolcon fogjuk vé-
gezni. Ezek a termékek minden 
motor nélkülözhetetlen részét 
képzik, biztosítva a levegő, az 
olaj és az üzemanyag megfelelő 
áramlását. A "Csővezetékek és 
Csőszerelvények" javítása tech-
nológiai szempontból kihívást 
jelent a különféle alkatrészek 
nagy száma és a javításhoz elen-
gedhetetlenül szükséges, nagy-
mértékű kézügyesség miatt.

Mikor kezdődik el az új helyszínük 
építése, és mikorra tervezik a 
beüzemelését?
Az új helyszín építése várható-
an 2021-ben kezdődik meg, a 
működés pedig 2022-ben indul.
 
Terveik szerint milyen létszámot 
kívánnak majd foglalkoztatni?
A Lufthansa Technik Miskolc 
Kft. a tervek szerint 400 főt fog 
foglalkoztatni hosszú távon.

Leendő munkatársaik betanítása 
hol történik, és mikor kezdődnek 
el a képzések?
Az első munkatársaink be-
vezető gyakorlati oktatása, 
valamint a további képzések 
már 2020-ban elkez dődnek, és 
döntő többségében a Lufthansa 
Technik EPAR-hálózatának tag-
vállalatainál, Németországban 
és Írországban valósulnak meg.

Miért döntött úgy a Lufthansa 
Technik, hogy éppen Miskolcon 
létesíti új, korszerű telephelyét?
A Lufthansa Technik Miskolc 
cégfi lozófi ája a Lufthansa Technik 
Csoport vállalati fi lozófi áján 
alapszik: Excellence in Motion, 
ami megközelítőleg annyit tesz: Ki-
válóság Mozgásban. Célunk, hogy 
a Lufthansa Technik Miskolc a ná-
lunk javított termékek szempont-
jából a legjobb ár-érték arányú és 
a legjobban teljesítő telephellyé 
váljon. Ezen az úton a szenvedély 
vezet minket. A munkatársainkkal 
elkezdtük közös utazásunkat, 
amely során a miskolci vállala-
tot olyanná formáljuk, amelyre 
mindannyian egyaránt büszkék 
lehetünk.

A dinamikusan fejlődő repülőgép-
ipari iparágban komoly verseny 
van a vállalatok között. Mik a leg-
fontosabb kritériumai annak, hogy 
vezető pozíciót tölthessenek be a 
hajtóműalkatrészek javításában?
A Lufthansa Technik Miskolc Kft. 
sikere a munkavállalóira épül. 
Munkavállalóink a vállalatunk 
alapkövei, akik biztosítják, hogy 
meg tudjunk felelni a magas 
vevői elvárásoknak – amelyek 
közül a legfontosabb a kiváló 
minőségű termékek szállítá-
sa a lehető legrövidebb idő 

alatt, mindezt versenyképes 
áron. Vállalatunk célja, hogy 
a munkatársaink elkötelezett 
csapatmunkája által, valamint 
a berendezésekbe, képzésekbe 
és ter mékfejlesztésbe történő 
folyamatos beruházások révén 
a Lufthansa Technik Miskolc 
Kft. vezető pozíciót töltsön be a 
hajtóműalkatrészek javításában. 
Jövőbeni vezetőinknek is ezt a 
víziót kell majd közvetíteniük és 
megélniük nap mint nap.

Az újonnan létrejövő miskolci 
telephelynek kiváló munkatársakra 
van szüksége. Mik a fő elvárása-
ik a jelentkezőkkel szemben, és 
felvétel esetén milyen feladatokat 
kell elvégezniük?
 A Lufthansa Technik Miskolc 
izgalmas munkakörnyezetet, 
rendkívüli feladatokat és valódi 
globalitást kínál a munkavállalók 
és a vevők szempontjából is. 
Nemzetközi csapatunkba tapasz-
talt kollégákat, fi atal szakembe-
reket és pályakezdőket is várunk, 
akikkel együtt tudunk majd 
megfelelni a legnagyobb kihívást 
jelentő feladatoknak. A csapa-
tunk globalitása miatt elsősorban 
olyan kollégákat keresünk, akik 
nem félnek tanulni, fejleszteni és 
használni az angol nyelvtudásu-
kat a napi munkájuk során. BGY

Munkavállalóink a vállalatunk alapkövei
A Lufthansa Technik Miskolc Kft. csapata  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Matyóföld szívében a 
2019-es évben számos 
beruházást adtak át, 
és 2020-ban is mind az 
egészségügy, a kultúra, 
az idegenforgalom és köz-
lekedésfejlesztés terüle-
tén jelentős fejlesztéseket 
valósít meg a város.
Matyóföld fővárosának önkormány-
zata 2016 és 2019 között összesen 
mintegy 5 milliárd 125 millió forintnyi 
támogatást nyert el 26 uniós pályáza-
tával. A beruházásoknak köszönhe-
tően folyamatosan fejlődött az elmúlt 
években a város, és ez a gyarapodás 
idén is folytatódik.

Egészségügy
2019-ben adták át a városban a több 
mint 40 millió forint TOP-forrásból 
épült új orvosi rendelőt. A projekt ke-
retében egy modern, komplex funkci-
ójú egészségügyi szolgáltatóingatlan 
épült, ahol két háziorvosi rendelőt, 
egy védőnői tanácsadót alakítottak 
ki, illetve dietetikus szakrendelésnek 
is helyt ad az épület. Az egészség-
ügyi fejlesztések tovább folytatód-
nak, a Belügyminisztérium bruttó 
30.000.000 forint vissza nem téríten-
dő támogatásban részesítette Mező-
kövesd Város Önkormányzatát a Vá-
rosi Rendelőintézet udvari épületének 
felújítására. A beruházás mintegy 80 
millió forintból valósul meg, melyhez 
a támogatáson felüli összeget az ön-
kormányzat saját forrásként biztosít-
ja. A felújított épületben két háziorvosi 
rendelő, két gyermekorvosi rendelő 
és védőnői szolgálat kap helyet.

Ezenfelül a Városi Rendelőinté-
zet Tüdőgondozó épülete is megújul 
TOP-forrásból. Az energetikai felújítás 
során utólagos homlokzati és födém-
hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtési, 
napelemes rendszerek telepítése va-
lósul meg. Hamarosan elkezdődik a 
közbeszerzési eljárás, a beruházás 
bekerülési összege a tervek szerint 
kb. 56 millió forint lesz.

Közlekedésfejlesztés
1,7 milliárd forintos – amelyből a Me-
zőkövesdre eső rész 626,8 millió fo-

rint – TOP pályázat keretében három 
beruházás is megvalósul. A projekt 
egyik elemeként jelenleg is zajlik Me-
zőkövesden a körforgalom kialakítá-
sa a Széchenyi – Mátyás király – Ady 
Endre utcák kereszteződésében, a 
beruházás értéke 315,4 millió forint, 
amelyhez az önkormányzat több mint 
152,1 millió forint önerőt biztosít. A 
kivitelezés során megvalósult a köz-
művek kiváltása, a közvilágítási háló-
zat, a kiemelt szegély, illetve a kerék-
párút alapjának kiépítése. Elkészült 
az útpálya kiszélesítése, valamint az 
északi oldalon lévő térköves járda. A 
beruházás várhatóan tavasszal ké-
szül el. A projekt másik elemeként a 
Mezőkövesd–Bogács–Cserépfalu–
Bükkzsérc településeket összekötő 
kerékpáros útvonal épül, a tervezett 
bekerülési költség 990,7 millió forint, 
a Mezőkövesd közigazgatási terü-
letére eső rész költsége 354,4 millió 

forint. A projekt harmadik elemeként 
a mezőkövesdi autóbuszállomást át-
helyezik az Állomás utcába. A pályá-
zat a négy érintett önkormányzattal, 
valamint az Volánbusz Zrt.-vel és a 
Magyar Közút Nonprofi t Zrt.-vel kon-
zorciumban valósul meg, a konzor-
ciumvezető Mezőkövesd Város Ön-
kormányzata. A kerékpárút építésére 
vonatkozó Vállalkozási Szerződés 
hamarosan aláírásra kerülhet, az új 
autóbusz-állomás építésére vonatko-
zó közbeszerzési eljárás is hamaro-
san megkezdődhet.

Zsóry liget 
Több mint 918,5 millió forintnyi 
GINOP-támogatásból és mintegy 
48 millió forintos önerőből alakít ki 
az önkormányzat a Zsóry Gyógy- 
és Strandfürdő főbejárata előtt egy 
közösségi teret, a mögötte lévő ar-
borétum területén pedig egy egész-

ségparkot. A téren látványelemek 
kapnak helyet, egyebek mellett egy 
olyan keretelem, ami ködszínház-
ként, fényjáték helyszíneként is mű-
ködhet. Szökőkút és fi lagória, infor-
mációs központ, elektromos roller- és 
Segway-kölcsönző, kávézó, jógatér 
és thai chi mező, petanque-pályák, 
valamint 3 dimenziós aszfaltrajz és 
fotópontok várják a látogatókat. Az 
arborétum területén egy "növényto-
rony", információs pavilonok és egy 
„ökológiai innovációs központ” is ki-
alakításra kerül. Az egészségparkban 
információs oszlopok, Gyógy-sétány, 
Kneipp sétaút, rekortán futópálya és 
Ökológiai tanösvény kap helyet. Te-
matikus fi tneszpályát és játszópar-
kokat is építenek, továbbá egy fedett 
teniszpályát is kialakítanak a Reuma 
Kórház melletti területen. A tér déli 
oldalán a parkoló, az egészségpark 
sétányainak szegélye és a pálya-
szerkezet is elkészült, a fürdő előtti 
parkolók már használhatók, az épít-
mények acélszerkezetei elkészültek. 
Az északi oldalon a buszforduló és a 
parkolók megépültek, így a járművek 
által használt összes terület aszfalto-
zása befejeződött, az egészségpark 
területén a játszóeszközök telepítése 
megtörtént.

A zöld város 
A program keretében 342,8 millió fo-
rintos támogatásból valósult meg egy 
sport- és pihenőpark. A mintegy 141 
millió forintos fejlesztés keretében vi-
zesblokkal, villanyvilágítással ellátott 
modern, nemzetközi versenyekre is 
alkalmas, ingyenesen használható 
skate-pálya épült. A pályához zöldfe-

Dinamikusan fejlődik Mezőkövesd
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Nagy ütemben készül a Zsóry Liget (látványterv)

A körforgalom tervrajza
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Bereten megújult a Mű-
velődési Ház, és leaszfal-
tozták a Kossuth utcát.
Beret. Az Encsi járásban található 
Beret község az elmúlt évben to-
vábbfejlődött. Lovas Pál, a telepü-
lés polgármestere lapunknak arról 
számolt be, hogy uniós pályázat se-
gítségével sikerült a Kossuth utcát 
teljes szélességében és hosszában 
leaszfaltozniuk, valamint a házak 
előtti járdaszakszt is. Ennek nagyon 
örülnek a beretiek, hiszen így már 
kulturáltan lehet közlekedni a köz-
ségben. 

Az út 535 métere 5 centiméte-
res aszfaltot kapott. Lovas Pál azt 
is nagy eredménynek tartja, hogy 
a Művelődési Házuk kibővülhetett 
és megújulhatott. A bővítésre azért 
volt szükség, mert az eredetileg 
60 négyzetméteres intézményben 
ünnepségek idején nem fértek el a 

gyerekek szüleikkel és nagyszüleik-
kel együtt. A Művelődési Ház fűtési 
rendszerét is sikerült korszerűsíteni. 
A meleget az új gázkazán biztosítja, 
a víz melegítését pedig napkollek-
torok segítik. Az épület környezete 
is megszépült. Parkolókat és füves 
szabadidőparkot alakítottak ki a köz-
vetlen környezetében. A beruházás 
forrása szintén uniós pályázat. 

Bereten a közmunkaprogram 
keretében zöldségtermesztés és 
állattenyésztés folyik. A megter-
melt javakat a településen élők 
kedvezményesen vásárolhatják 
meg, és így a község egy kis be-
vételhez juthat, sorolta Lovas Pál 
polgármester.  HE

Pályázatok segítik 
a fejlődést Bereten
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BERET

Teljes egészében megszépült a 
közösségi ház  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

„BOLDOG MOSOLY AZONNAL”
Dr. Somodi és Társa Kft. 
fogorvosi rendelő
� Rögtön terhelhetõ implantációs rendszer
� Lézerkezelések
� LUMINEERS® by CERINATE® porcelánhéjak ragasztása
� Műgyökér-beültetés kevés csontkínálat esetén is
� Kis beavatkozás, fájdalommentes gyógyulás
� Fogágybetegségek, ínytasakok szoftlézerkezelése

3525 Miskolc, Madarász Viktor utca 13. A. 1/5
Tel.: +36-46/757-376  

Mobil: +36-30/249-2164 
www.somodent.hu 37
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Az elmúlt év zárását kö-
vetően nagyvonalakban 
körvonalazódnak idei 
terveink, amelyek rész-
ben a tavaly megkezdett 
beruházásokat fedik le 
– mondta el kérdésünkre 
Miskolci Tibor, Hejőpapi 
polgármestere. 
Az általános iskola energetikai pá-
lyázata idén befejeződik, valamint a 
Biztos Kezdet Gyerekház belső fel-
újítása is. A beérkezett árajánlatok 
alapján az iskolai projekt költségve-
tése nem biztosít fedezetet a kivite-
lezéshez, ezért a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy a legalacsonyabb 
összegű ajánlat elfogadásához szük-
séges pluszforrást az Önkormány-
zat – több mint hárommillió forintot 
– saját költségvetéséből biztosítja. 
Problémaként vetődött fel, hogy a 
pályázatban nem szerepelt a tetőfel-
újítás, ám a település vezetése úgy 

vélte, hogy az energetikai korsze-
rűsítés megvalósításához a héjazat 
cseréje is elengedhetetlen, különös 
tekintettel arra, hogy a napelemek 
elhelyezése a régi tetőszerkezeten 
nem tanácsos. Ezért ennek megva-
lósítására további közel hárommillió 
forintot különített el az Önkormány-
zat költségvetésében.
 
Terveink
Ebben az évben elkezdődik az 
orvosi rendelő külső és belső felújí-

tása, valamint Magyar falu pályázat 
keretében várhatóan a szolgálati 
lakás belső felújítására is sor kerül 
– sorolta a polgármester. – Elindul 
az Idősek Nappali Ellátója ideigle-
nes helyszínen, az Önkormányzat 
mellett felújított épületben. Tavasszal 
ugyancsak Magyar falu pályázatban 
nyert támogatásból megújul az óvoda 
udvara is. 

A temető előtti összekötő út aszfalto-
zására is készülünk, és terveink szerint 
elkezdődik a temető körbekerítése is. 

A Biztos Kezdet Gyerekház szolgálta-
tásai mellett idén elindul a Közösségi 
Ház, mely a három év felettieket szó-
lítja meg. Közfoglalkoztatás keretein 
belül bővül a térkőgyártás palettája. 

Továbbra is nagy hangsúlyt fekte-
tünk közösségi rendezvényeinkre, mint 
például a családi napra, a falunapra, a 
nemzeti ünnepekre, az adventra és a 
kézműves-foglalkozásokra, valamint 
az új sportcsarnokban megrendezen-
dő különböző sportrendezvényekre – 
fejti ki Miskolci Tibor.  ÉM

Az iskola is megújul Hejőpapin

Hejőpapi orvosi rendelő Energetikai pályázatból megújul az általános iskola FOTÓK: MAGÁNARCHÍVUM S
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lület-felújítás, grund jellegű focipálya, 
sétányok és vizes létesítmény is tár-
sult. A projekt másik eleme, melynek 
kivitelezése jelenleg is folyamatban 
van, a város volt kistemplomának 
épületében rendezvény- és konfe-
renciaterem kialakítása. A meglévő 
épülethez hozzáépülő bővítményben 
szociális blokkokat és öltözőket ala-
kítanak ki, továbbá az épület környe-
zetében egy 24 férőhelyes parkolót 
létesítenek. A megvalósítás költsége 
több mint 195,5 millió forint, amely-
hez az önkormányzat 37,56 millió 
forint önerőt biztosít. Már teljesen 
megújult a homlokzat, kicserélték a 
nyílászárókat és az egész épület új 
cserépfedést kapott. Megvalósult az 
aljzat betonozása is, elkészült a fő-
épület tetőhéjszerkezete, továbbá a 
bővítmények alapozása és falazási 
munkái, valamint a meglévő épület 
Mátyás király út felőli épülettagján 
kicserélésre került a födém. A meg-
lévő rendezvénytérben végeztek a 
padló szigetelésével, a padlóburkolat 
készítésével, valamint a kisebb ren-
dezvényterem födém-tetőszerkezet 
és -tetőhéjazat készítése szintén el-
készült. A meglévő épülethez kap-
csolódó bővítmény falazási munkái 
és tetőszerkezete is elkészült. A külső 
homlokzati nyílászárók cseréje meg-
történt, továbbá kiépítésre kerültek az 
ingatlan új külső közműcsatlakozá-
sai is. Az épületbővítmény tetőfedési 
munkálatai a befejezéshez közeled-
nek, valamint folyamatosan zajla-
nak az épülethomlokzat javítási és 
színezési munkái. Továbbá elkez-
dődött az épület közlekedési útja és 

a Mátyás k        irály út csatlakozási 
pontjának kiépítése.

Ipari területek 
Új iparterületeket alakít ki az önkor-
mányzat TOP projekt keretében, a 
beruházás megvalósításához az 
első ütemben 1,34 milliárd forint, a 
második ütemben pedig 200 millió 
forint támogatást nyert el. A pályázat 
tartalmaz egy 21 ha területű, a volt 
laktanya önkormányzati tulajdonban 
lévő 10 ha-os területén, illetve a meg-
lévő ipari parkban egy 4 hektáros te-
rületen iparterületek kialakítását. A 
fejlesztés keretében az iparterületek 
közművesítése, víz, szennyvíz, gáz 
ellátása, a csapadékvíz elvezetése, 
közvilágítása, valamint a megközelítő 
utak felújítása, korszerűsítése valósul 
meg. A 10 hektáros területen porta és 
szolgáltatóház, a 21 hektáros terüle-
ten termelőcsarnok épül, mely mun-
kát idén kezdik el.

Kultúra
Mezőkövesden tavaly a Városi 
Könyvtár felnőtt- és gyermekrészle-
ge is megújult. A projekt keretében 
az épület akadálymentesítése mellett 
a vizes helyiségcsoportok komplex 
felújítása valósult meg, továbbá a 
felnőttrészlegben egy olvasóterem 
is kialakításra került. Az önkormány-
zat 16,8 millió forint támogatásban 
részesült EFOP-pályázatával, amely-
nek keretében a Közösségi Házat 
fejlesztette a városban. A tavaly elké-
szült beruházás keretében felújították 
a főépület emeletén található tánc- 
és klubtermet, továbbá felújították a 

folyosót és a vizesblokkokat is. Már 
zajlanak az 56 millió forintos TOP-
HERFA-támogatásból megvalósuló 
projekt kivitelezési munkái, amelynek 
keretében a színházterem korsze-
rűsítése, burkolása, festése, nyílás-
zárók, színházi székek cseréje, a 
zenekari árok és elektromos hálózat 
felújítása valósul meg, valamint a Ta-
kács István-freskókat is restaurálják. 
Megtörtént a székek kibontása és el-
szállítása, megkezdődtek a villamos 
szerelési és a zenekari árok átépí-
tésének munkái is, a közelmúltban 
pedig közbeszerzési eljárás indult a 
bútorvásárlásra. Az épület energeti-
kai korszerűsítésére, a villamos háló-
zat felújítására vonatkozó, 48,5 millió 
forintos pályázat keretében pedig 
elkészültek a kivitelezésre alkalmas 

tervek, a közbeszerzési eljárás ha-
marosan megkezdődik.

Turisztika
Mezőkövesden a Hadas városrész is 
megújul mintegy 315,5 millió forintnyi 
TOP-forrásból. A projekt keretében a 
Táncpajta felújítása interaktív bemu-
tatási formákkal és időjárás-független 
kínálati elemekkel történő bővítése 
valósul meg, továbbá a városrész 
csapadékvíz-hálózatának, valamint 
közlekedési területeinek, zöld felüle-
teinek rekonstrukciója is megtörténik. 
A projekt részeként tájház funkcióval 
„Üstökös ház” és „Ágasfás ház” épí-
tése is szerepet kap. A terület mély-
építési részére vonatkozó kivitelezési 
munkák megkezdődtek, a magasépí-
tés is hamarosan elindulhat.  ÉM

 Már használják a város új skate parkjátA rendezvényközpont látványterve

A felújítandó Táncpajta látványterveS
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Mi győzelmének a titka?
Számomra nagyon fontos az 
alázat, melyet szüleimtől tanul-
tam, és ami a következetesség 
mellett jellemezte jegyzői munká-
mat is. Mivel születésem óta élek 
Felsőzsolcán, ismerem a lakosok 
gondjait, problémáit, így mindig 
igyekszem segíteni, és a megfelelő 
megoldást megtalálni. A szakma-
iság mellett fontos egy jó csapat, 
egy jó kollektíva, akik segítenek az 
elképzelések megvalósításában és 
persze támogatók, akikkel együtt 
dolgozunk a lakosságért.

Mely területeken mutatható ki a leg-
nagyobb fejlődés és az elmaradás?
Sajnos a már régebben elindult 
projektek kapcsán óriási az 
elmaradás. Elsődleges célunk 
ezen projektek befejezése, mely 
érdekében sokat dolgozunk. Évek 
óta sok helyen okoz gondot a nem 
megfelelő csapadékvíz-elvezetés 
településünkön. Lépéseket tettünk 
annak érdekében, hogy megoldást 
találjunk a problémára, így amint 
az időjárás engedi, a szükséges 
munkálatok elvégzésre kerülnek. 
A napokban sikerült előrelép-
nünk a Mester utcán áthaladó, 
megnövekedett gépjárműforgalom 
ügyében, mely hosszú ideje okoz 
problémát az utca lakói számára. 
Reggelente több száz autó halad 
át az érintett utcán, Szerencs felől 
érkezve, a 37-es számú főút for-
galmának elkerülése, ezáltal a me-
netidő csökkentése reményében. 
A nagyfokú forgalomnövekedés, 
valamint az átutazó autók sebes-
sége nemcsak balesetveszélyes, 
de több szempontból is nehezíti 
az utcában élők életét. A témában 
lakossági fórum keretében – me-
lyen a társhatóságok képviselői is 
részt vettek – sikerült az utcá-
ban élőkkel közösen megoldást 
találnunk, melyet egyhangúlag 
fogadtak el a megjelentek. Zajvédő 
falat szeretnének a Nagyszilvás és 
Mátyás király utcában lakók a 3-as 
számú főút autós forgalma okozta 

zajhatás miatt. E tekintetben kértük 
az illetékes hatóságok segítségét, 
akiktől ígéretet kaptunk arra, hogy 
a jelenlegi szabályozásra fi gyelem-
mel minden eszközt megragadnak, 
hogy a lakosok által jelzett panasz 
mihamarabb megszűntetésre 
kerüljön.

Milyen a kapcsolata a civil szerveze-
tekkel?
Szerencsések vagyunk, ugyanis 
nemcsak a civil szervezetek száma 
magas városunkban, hanem aktivi-
tásuk is. Koordinálás híján, sajnos 
szervezéseikben voltak átfedések, 
ezeket sikerült megbeszélnünk 
és egyeztetnünk egy vacsorával 
egybekötött kötetlen beszélgetés 
során. Több egyesület nem ren-
delkezett működéséhez szükséges 
helységgel, azonban az eddigi 
egyeztetések alapján sikerült olyan 
épületet találni, ahol a szervezetek 
el tudják látni feladataikat. A Zsolca 
Táncegyüttes tavaly ünnepelte 
30 éves jubileumát. Mindeddig 
sajnos nem rendelkeztek állan-
dó próbahelységgel, azonban 
hamarosan saját helyet tudunk 
biztosítani a próbák megtartásá-
hoz. Mindig fi gyelembe vettem az 
idősebb lakosaink igényeit, így 
az ő jelzésükre indítottuk el azt a 
kezdeményezést, ahol biztosítot-
tuk önkormányzati mikrobuszunk 
segítségével a rendezvényeinkre 
való eljutást. Kezdeményezésünket 
több nehezen mozgó lakos üdvö-
zölte, és rendkívül hálásak voltak, 
hogy újból részesei lehetnek 
közösségünk életének. Gazdag a 
sportélet, az utánpótláskorú lab-
darúgóinkkal foglalkozó egyesület 
támogatási összegét is sikerült 
megemelnünk. Örülök annak, hogy 
évek óta jó kapcsolatot ápolok a 
történelmi egyházak vezetőivel. 
Görögkatolikusként is öröm volt 
látni, hogy városunk vallási közös-
ségei nagy számban vettek részt 
az ökumenikus imahéten. 

Lesznek-e településén szalagátvágá-
sok 2020-ban is? Mik a prioritások?
Ahogyan azt fentebb is említet-

tem, elsődleges cél a lemaradás-
ban lévő, már elindult projektek 
befejezése. Pörgetni kell a pá-
lyázatok megvalósítását, kivi-
telezését, mert a szerződésben 
előírt határidőket be kell tartani. A 
csapadékvizes pályázat esetében, 
sajnos az első közbeszerzési 
eljárás sikertelen volt, ez is oka, 
hogy pluszforrást kell hozzáren-
delni a kivitelezéshez. Csöbör 
Katalin, térségünk országgyűlési 
képviselője sokat lobbizik ennek 
előteremtése érdekében. Leg-
látványosabb projektünk a Zöld 
város program, melynek befejezé-
se kapcsán reményeim szerint az 
évben szintén lesz szalagátvágás. 
A város szélén megépülő játszó-
tér és a Rendezvények háza ud-
varán található felnőtt kondipark 
tekintetében mindenképp, hiszen 
itt rövidesen befejeződnek a 
munkálatok. Az elkészült tervek 
alapján, közbeszerzési eljárást 
követően, szintén az év első 
felében elkezdődhet a kerékpárút 
építése is. A kivitelezés várható-
an ebben az évben befejeződik. 
Hazai forrásból három utcánk 
kap új burkolatot. A megvalósítás 
részben már megtörtént, és idén 
tavasszal befejezésre kerül. Nincs 
saját fenntartásban lévő bölcső-
dénk, csak egyházi fenntartású. 
Terveink között szerepel egy 
önkormányzati bölcsőde építése, 
kialakítása. 

Mit tesznek annak érdekében, hogy 
még élhetőbb legyen városuk?
Mivel az egyik legnagyobb gond 
a közbiztonság, ennek javítása 
érdekében felállításra kerül az 
önkormányzati rendészet váro-
sunkban. Valamint hamarosan 
kezdetét veszi faültetési progra-
munk, mellyel nem titkolt célunk 
a környezetünk, ezáltal városunk 
élhetőbbé tétele. Képviselő-tes-
tületünk tagjai nagyon aktívak, 
találkozásaink alkalmával jó 
ötletek születnek, és tevékenyek a 
megvalósításban is.

Mennyire sikerül itthon tartani a 
fi atalokat?
Természetesen elsődleges célunk 
a fi atalok helyben tartása, ehhez 
szükséges a közszolgáltatások 
mennyiségének, minőségének 
javítása, szükséges az új munka-
helyek teremtésében való közre-
működés, de ugyanilyen fontos 
a lakhatás biztosítása, esetleges 
támogatása. Ebben előnyünk-
re válhat a már kialakított ipari 
területek vállalkozásokkal történő 
benépesítése. Városunkban sok 
tehetséges gyermek, fi atal felnőtt 
él, legyen szó zenéről, képzőmű-
vészetről vagy akár sportról. El-
engedhetetlen a támogatásuk, hi-
szen városunk hírnevét öregbítik. 
2020. január 1-től a csatlakozási 
lehetőségek bővítése érdekében, 
a 7-es autóbuszok a Selyem-
réti strandfürdőt érintve jutnak 
el Felsőzsolcáról a Búza térre, 
illetve onnan városunkba. Ezzel 
közvetlen átszállási lehetőséget 
biztosítva a villamosokra is. A me-
netidő sem növekszik, mivel elke-
rüli a csúcsforgalomban zsúfolt 
Gömöri felüljárót. 2020. február 
1-től a 7/2-es szakaszon érvényes 
havi vagy hóközi 90%-os ked-
vezményt tartalmazó bérletszel-
vény, valamint a Miskolci Tanuló 
Bérlet egyidejű vásárlás esetén, a 
Miskolci Tanuló Bérlet mindenkori 
bruttó árából, kedvezményként 
levonásra kerül a megvásárolt 
7/2-es 90%-os Felsőzsolcai Bérlet 
bruttó ára.  ÉM

Felgyorsították a pályázatok 
megvalósítását, kivitelezését

Szarka Tamás, Felsőzsolca polgár-
mestere FOTÓ: MA
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FELSŐZSOLCA
A 2018–2019-ben elnyert 
pályázatok áthúzódtak a 
2020. évre – hangoztatta 
Bártfay Emese, Monok 
polgármestere.

– A TOP-1.2.1-16 azonosító szám-
mal a „Szent Orbán kápolna turiszti-
kai célú fejlesztése Monokon" című 
pályázatot nyertünk 252 millió forint 
összeggel. A megvalósítás határide-
je meghosszabbításra került ez év 
augusztus 31-ig. Az „Önkormány-
zati épület energetikai korszerűsí-
tése Monokon" című pályázatunk 
pozitív elbírálásban részesült 46 
millió Ft támogatási összeggel, a 
támogatási szerződés aláírásra ke-
rült. Folyamatban vannak a szakmai 
tevékenységekhez kapcsolódó szol-
gáltatások kiválasztásai, közbeszer-
zési eljárások előkészítése, lebo-
nyolítása, amely 17 millió 516 ezer 
forinttal egészült ki. Szintén nyert 
Monok önkormányzata a Magyar 
falu program keretében a Monok, 
Damjanich u. járdafelújítás tárgyú 
pályázatban 4.815.644 Ft összeg-
gel. Támogatói okirat rendelkezésre 
áll. Fizikai megvalósítás ideje: 2020. 
augusztus 31. A TOP-1.4.1-19 szá-
mú konstrukció keretében „Bölcső-
dei férőhelyek kialakítása Monokon” 
címmel pályázatot nyújtottunk be. A 
pályázatot befogadták, jelenleg el-
bírálás alatt áll. Szintén benyújtásra 
került a 2019/5255 azonosító számú 
zártkerti pályázatunk, melyet befo-
gadtak, jelenleg elbírálás alatt áll.

Identitást erősítő programok
– Harmincmillió 958 ezer Ft támo-
gatásban részesítették az önkor-
mányzat által működtetett kony-
hánkat, melynek a befejezési ideje 
2021. december 31. A támogatás 
keretében kicserélésre kerülnek 
a nyílászárók, felújítják a konyha 
helyiségeit, klímarendszer lesz, 
valamint konyhai eszközök és 
felszerelések megvásárlására és 
felújítására kerül sor – újságolta 
Bártfay Emese. – Helyi identitást 
erősítő programokra, kompeten-
ciafejlesztésekre, műhelyfoglal-
kozásokra kaptunk pénzt, ami az 
előző években már megvalósult. 

„Új épület építése az Öregek Nap-
közi Otthonának Monokon” tárgyú 
pályázatot meghosszabbították. 
Folyamatban van a tervek, műsza-
ki dokumentációk átdolgozásai.

– Évek óta a közfoglalkoztatás ke-
retein belül is különböző programok 
valósulnak meg, úgy, mint a Start 
helyi, Start mezőgazdasági és nor-
mál közfoglalkoztatási programok, 
mely programokban 100-110 fő fog-
lalkoztatására van lehetőségünk. 
Tavaly év végén Monok részese lett 
annak az 50 településnek, amely 
részt vesz a kormány által indított 
gazdaságélénkítő programban, e 
lehetőségnek köszönhetően 260 
millió 286 ezer Ft támogatásban 
részesültünk. Ezzel elismerve ed-
digi munkánkat és megerősítve azt, 
hogy ezek a települések a támoga-
tásnak köszönhetően a leggyorsab-
ban és a legsikeresebben tudnak 
fejlődni. E lehetőséget kihasználva 
a munkahelyteremtés mellett az 
elsődleges szempont, hogy a tele-
pülésen élő, de közeli városokban 
dolgozó fi ataloknak helyben tudjunk 
munkahelyet biztosítani.

Lesz kerékpárkölcsönző is
A már említett belügyminisztériumi 
támogatás által egy 1800-as évek 
elején épült impozáns, jelen pilla-

natban kihasználatlanul és romos 
állapotban lévő kúriában 24 férőhe-
lyes vendégház kerül kialakításra, a 
hozzá tartozó, különálló épületben 
helyet kap egy wellnessrészleg, 
konditerem, a lakosság számára is 
elérhetően. A pénz megérkezett, az 
előkészületek és a tervezés meg-
kezdődött. 2020 novemberében 
átadásra kerül. Egy elnyert EFOP 
pályázat keretén belül korszerű-
síteni tudjuk a könyvtár épületét, 
szintén ennek a pályázatnak kö-
szönhetően az óvodás és iskolás 
gyerekek sporteszközökkel, rolle-
rekkel, kerékpárokkal lettek gazda-
gabbak. Tervünkben szerepel egy 
kerékpárkölcsönző kialakítása a 
Monokra érkező látogatók számá-
ra, amely mellett elképzeléseink 
szerint biztosítva lenne az autók 
parkolása, a látogatók öltöző és 
tisztálkodási lehetősége. Monokról 
a Zemplén gyönyörű tájait kerék-
párral fedezhetik fel a kirándulni 
vágyók, majd ide térnek vissza. 
Az épület kialakítása megtörtént, 
az önkormányzat egy bérelt terü-
leten kívánja beindítani, ami ez 
év március 15-től vehető igénybe. 
Mivel nagy vállalkozók nincsenek 
Monokon, a turizmus fejlesztésé-
ben látjuk a jövőt. Több vendégház 
működik a településen és jelen 

pillanatban is folynak építkezések 
pályázati forrásból.

– Gyönyörű fekvésű települé-
sünkre különböző programokkal 
próbáljuk idecsalogatni a vendége-
inket, megismertetvén őket Monok 
szépségével, épített örökségeivel. 
Legnagyobb eseményünk a Bab-
fesztivál, amely az idén nyolcadik 
alkalommal, július 10–11-én kerül 
megrendezésre, ahol a gasztro-
nómiára és a kézművességre fek-
tettük a fő hangsúlyt. Természete-
sen a kétnapos fesztivál minden 
korosztályt kielégítő programmal 
várja az érdeklődőket. Méltókép-
pen megemlékezünk településünk 
nagy szülötte, Kossuth Lajos szü-
letéséről, haláláról, nemzeti ünne-
peinkről, családi nappal egybekö-
tött gyereknapot tartunk minden 
májusban. Az 1771 óta Monokon 
található I. Szent Orbán pápa teljes 
csontereklyéjéhez kapcsolódóan 
Szent Orbán-zarándoklatot rende-
zünk Tokaj-Hegyalja településeire. 
A bor és szőlészet csontereklyéjét 
nagy tisztelettel fogadják és várják 
Tokaj-Hegyalja települései. Szent 
Mihály napján családi sütemény-
sütő versenyt rendezünk, és szó-
rakoztató programmal kedveske-
dünk a település lakosainak.

– Próbáljuk leküzdeni a város és 
a kistelepülések közötti egyenlőt-
lenséget, ezért rendkívül fontosnak 
tartom a közösségfejlesztés témá-
ját. Évente több alkalommal szerve-
zünk színházlátogatást, kirándulá-
sokat a Levendula Nyugdíjas Klub 
tagjainak és az azt igénylőknek. Ta-
valy decemberben először kinyitot-
tuk a 24 adventi ablakot más-más 
családoknál. Ezek a családok ven-
dégül látták a hozzájuk látogatókat. 
Hagyományteremtő szándékkal ke-
rült megrendezésre, a visszajelzé-
sek alapján a lakosok jónak vélték 
a kezdeményezést és minden este 
40-50 fővel, jó hangulatban keres-
tük az aktuális számú ablakot.

– Próbálok mindent megtenni 
a fi atalok elvándorlása, helyben 
tartása érdekében – jelentette 
ki Bártfay Emese. – A kulturális 
programokon kívül a sportolni vá-
gyó fi ataloknak műfüves pálya áll 
a rendelkezésükre, a legkisebbek 
a játszótéren és az ovifocipályán 
kapcsolódhatnak ki.  ÉM

Folytatódik Monok sikerkorszaka

A felújításra váró kúria   FOTÓ:MA
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A klasszikus építőipari alapanyaggyártás mellett a 
Colas Északkő Kft. üzemeltet egy különleges kőzettí-
pust kitermelő bányaüzemet is Bodrogkeresztúrban. 
Ez a riolittufa, melynek kiváló talajjavító hatását már 
évtizedek óta kutatják, és remek eredmények érhetők 
el vele. A Colas Északkő Kft. tarcali központja 1986-
ban adott megbízást a DATE Termelés Fejlesztési In-
tézetének a riolittufa mezőgazdasági felhasználásá-
nak kutatására. A 12 kutatóintézettel és több nagy- és 
kisüzemmel együttműködve végzett kísérleti eredmé-
nyeik alapján a riolittufa 1993-ban a Földművelésügyi 
Minisztériumtól engedélyt kapott: üveg- és fóliasátori 
hajtatáshoz, szántóföldi és kertészeti kultúrákhoz, ül-
tetvényekhez, gyepekhez, szőlő- és faiskolákhoz, to-
vábbá termesztőközegekhez történő alkalmazásra. 
A bodrogkeresztúri bányaüzemben jelentős beruhá-
zások valósultak meg a 2019-es évben. Kis kiszere-
lésű zsákos termékek csomagolása kezdődik 2020 
februárjában. Kifejezetten erre a célra, egy egyedi 
zsákolóberendezés állt üzembe, így az eddigi öm-

lesztett termékeken kívül a kertbarátok, kertészetek is 
könnyedén megvásárolhatják majd a termékeket or-
szágszerte. A riolittufa őrleménye igen jelentős nyom-
elem- és ritkaelem-tartalmú kőportrágya. Ioncserélő 
képessége révén alkalmas a talaj kémhatásának sta-
bilizálására. Savanyú és szikes talajok, homoktalajok 
ioncserélő képességét, nyomelemellátását javítja. To-
vábbi alkalmazási lehetőségei közt érdemes megem-
líteni, hogy eredményesen alkalmazható állattartási 
hulladékkezelésre, szerves trágya kezelésére, víztisz-
tításra, komposztáláshoz, alomanyagként a padozatra 
terítve, kertépítésre, valamint baktériumtrágyák hordo-
zóanyagaként. Magas kálium-, magnézium-, kalcium-, 
cink- és vastartalma miatt produktív hatása van a vege-
tációra, így 5-10 százalékos hozamnövekedés érhető 
el. A talajvizsgálati eredményekre alapozva, megfelelő 
dózis és intenzitás esetén 5-8 év tartamhatást bizto-
sít. Egyszerűen kijuttatható akár kézi erővel a nehezen 
hozzáférhető területeken és közvetlenül ültetőgödörbe. 
25-30 cm-es mélységig történő bedolgozása ajánlott.

A FEJLESZTÉSEK ÉVE

 
A Colas Északkő Kft. évtizedek óta az építőipari  
alapanyaggyártás meghatározó szereplőjeként
van jelen a magyar piacon. Az idei évben a 
mezőgazdaság is fókuszba kerül.
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Elérhetőnek, megszólít-
hatónak és közvetlennek 
kell lenni – ez az ars po-
eticája Tóth Balázsnak, 
Nyékládháza polgármes-
terének.
Mi a győzelmének a titka?
Tősgyökeres nyékládházi va-
gyok, szüleim, nagyszüleim ide-
valósiak. Tizennégy évig a helyi 
általános iskolában pedagógus-
ként dolgoztam. Sokáig fociztam 
is. Az előző ciklusban a lakos-
ság bizalmat szavazott nekem 
a képviselő-testületbe. Bátran 
kijelenthetem, hogy ismerem 
településünk lakóit, a megoldás-
ra váró problémákat. Itt gondol-
kodó emberek élnek, akik joggal 
várják el, hogy elérhető, megszó-
lítható és közvetlen legyek. Úgy 
érzem, megfeleltem, megfelelek 
ennek a követelménynek.

Lesznek-e a településén szalag-
átvágások 2020-ban is?
Már lezárultak a beruházásaink, 
a szabadidős sportkomplexum 
és a családbarát strand kialakí-
tása befejeződött. A kivitelező 
teljesítette a közbeszerzésben 
vállalt tartalmat. Városunk 
azonban olyan tipikus csapdá-
ba került, mint oly sok más te-
lepülés hazánkban. A 2016-ban 
elnyert pályázatok csak 2019-re 
valósulhattak meg, miközben 
a kivitelezési költségek emel-
kedtek. A műszaki tartalmat 
ezért folyamatosan csökkenteni 
kellett. Ez egy örökölt helyzet, 
a tóparti beruházásokban ez 
nagyon szembeötlő. Az idei év 
legfőbb feladata így az, hogy 
az elkészült beruházásainkat 
vonzóvá, látványosabbá tegyük.
Gondolok itt a talajjavításra, a 
törmelék elszállítására, füvesí-
tésre, parkosításra. Ezen mun-
kák csak átgondolt tervezéssel, 
lépésről lépésre végezhetők el.

Milyen területeken mutatható ki a 
legnagyobb fejlődés és elmara-
dás?
A komoly kormányzati háttér 
következtében jelentős beruházá-

sok történtek városunkban. Lesz 
feladat persze ez évben is bőven, 
az elnyert pályázatokat sikeresen 
akarjuk befejezni. Az önkormány-
zati fenntartású épületek energe-
tikai korszerűsítése szerencsére 
már 2010-ben elkezdődött, így 
rendben van az iskola, a Gondo-
zási Központ, a bölcsőde, a hiva-
tal, az óvoda, a városgondnokság, 
már csak a ládházi orvosi rendelő 
energetikai korszerűsítése van 
hátra. A jól átgondolt felújítások 
ezáltal lezárulhatnak, és komoly 
közüzemi megtakarítást érünk el. 
Büszkék vagyunk a tavaly felépült 
bölcsődénk épületére, ez volt a 
fő projekt, amely Nyékládháza 
ékkövévé vált, és egyben a jövő-
be vetett hitünket, bizalmunkat is 
szimbolizálja. A nyékládházi sző-
lőhegy mint külterület azonban 
évek óta elhanyagolt, nagyobb 
fi gyelmet fogok fordítani erre.  
Terveink között szerepel a főbb 
külterületi utak felújítása.

Mik a prioritások és az új célok az 
idén?

Az elnyert beruházásaink meg-
valósítása és a megvalósultak 
működtetése. Mindez persze úgy 
történjen, hogy a kötelezően vál-
lalt feladataink végrehajtását ne 
veszélyeztesse, tehát megmarad-
jon a pénzügyi stabilitás. Mindez 
csak átgondolt, megfontolt, taka-
rékos költségvetéssel érhető el.

Milyen a kapcsolat a civil szerveze-
tekkel?
A legnagyobb erő az önszervező-
désben van. Igen sok civil szer-
vezetünk van, a teljesség igénye 
nélkül megemlítem az Ősziró-
zsa Népdalkört és a Búzavirág 
Nyugdíjasklubot, tagjaikra nagyon 
büszkék vagyunk és mindazok-
ra, akik önzetlenül dolgoznak 
településünkért. A településün-
kön lévő egyházak szervező- és 
megszólítóképessége nagyon 
jelentős városunkban. Köszö-
net érte. Nyékládházi Diáksport 
Egyesületünk is sorra szállítja a 
kiváló eredményeket. Vitorlás- és 
kajak-kenu klubunk pedig élettel 
tölti meg a bányató vizét.

Mivel tudják segíteni az időseket 
és a rászorultakat?
A remekül kialakított és biztos 
szakmai vezetésű Gondozási 
Központunk segíti az idősek 
nappali ellátását, szociális ét-
keztetést is biztosít számukra. 
A házi segítségnyújtásban is 
szerepet vállal. Február 27-én 
délután öt órakor a Furman 
Imre Művelődési Ház és 
Könyvtárban "Szociális ellátás 
Nyékládházán" címmel szakmai 
fórumot tart Éliásné Minden 
Mónika intézményvezető.

Mit tesznek annak érdekében, 
hogy még élhetőbb legyen váro-
suk?
Az emberek mindennapi kom-
fortérzetéhez kell hozzájárul-
nunk. A fű legyen levágva, a 
szemét összeszedve, a parkok 
legyenek gondozottak és a 
közbiztonság is igen fontos, 
szerencsére a lakosság össze-
tétele kedvezőnek nevezhető.
Az első lépéseket ezek jelentik 
ezen az úton. Dicséret illeti a 
városgondnokságot, mely de-
rekasan ellátja a városüzemel-
tetési feladatokat a csökkenő, 
hiányos apparátusa ellenére is 
erőn felül.

Mennyire sikerül megakadályoz-
ni, hogy a fi atalok elvándorolja-
nak?
Nagyon vonzó Nyékládháza, 
sok fi atal házaspár költözik 
hozzánk. Évente 50 gyerek is 
született az utóbbi három esz-
tendőben. A sportkomplexum-
ban csemeteparkot létesítünk, 
ahol a 2019-ben születettek 
tiszteletére fát ültetünk. Ha e 
tendencia folytatódik, akkor 
minden évben egyre több fát 
kell ültetnünk, és ez biztató a 
jövőt illetően.

Mit szeretne, mit mondjanak Ön-
ről városa lakói és családtagjai 
öt-tíz év múlva?
Bízom abban, hogy minden-
ki a településünk érdekeit 
tartja szem előtt, az együtt-
működésben hiszek. Szeretett 
Nyékládházánk csak így lehet 
sikeres a jövőben.  BGY

A bölcsőde a jövőbe vetett bizalom

 Tóth Balázs, Nyékládháza polgármestere   FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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például az erjesztő-, a palacko-
zó- és a szűrőberendezésekre, 
amelyek nélkül nem lehet jó 
gyümölcscefrét előállítani – 
kiválasztásánál tartunk. Elmond-
hatom tehát, hogy elkezdtük a 
Bódva-völgyi Pálinkaház saját 
brandjének a kialakítását.

Hány embernek adnak munkát?
Az üzem működtetéséhez leg-
alább két személy alkalmazása 
szükséges, és a létszám bizto-
sítása a testvérem Szaniszló 
Richárd mint üzemvezető 
feladata lesz. Amennyiben a 
terveink megvalósulnak, akkor 

jelentős mennyiségű gyümölcs-
alapanyag-igény is felmerül, 
ez pedig további személyeket 
kíván, de a térségben megtermelt 
gyümölcs felvásárlásával köz-
vetett módon is bővítenünk kell 
majd a foglalkoztatást. Egyelőre 
bérfőzést végzünk: már most 
is jelentős kör vette és veszi 
igénybe a szolgáltatásunkat, 
holott már a szezon vége felé 
járunk. A visszajelzések nagyon 
biztatóak, eddig jó pálinkákat 
főztünk, bízom benne, hogy ez a 
jövőben is jellemző lesz az üzem 
működésére. A lehetőség adott, 
hiszen a napjainkban elérhető 
legmodernebb berendezésünk 
van, most már „csak” a főzetők 
részéről előállított jó minőségű 
cefre szükséges.

Térségükben meg kell-e birkózniuk 
a konkurenciával?
Működnek itt más üzemek is, a 
maguk nemében szerintem elég 
jó színvonalon, így mindenkép-
pen létezik a konkurencia mint 
jelenség. Ám azt valljuk, hogy ez 
még jobb munkára, még fi gyel-
mesebb és fegyelmezettebb 
üzemvitelre sarkall majd minket, 
mert ezek szükségesek a sikeres 
működéshez. Magától értetődően 
folyamatosan nyitott szemmel 
kell járnunk, ennek jegyében 
fi gyeljük az új trendeket, az 
igényeket, és esetleg új termékek 
bevezetésével is biztosítjuk majd 

a pálinkaházunk sikeres műkö-
dését.

Manapság melyik pálinka iránt a 
legnagyobb a kereslet?
Az eddigi rövid működésünk 
során már majdnem minden gyü-
mölccsel találkoztunk. Jellemzően 
szilva, barack és szőlő gyümölcs-
cefréket főztünk, mostanában 
pedig már a szőlőtörköly főzése a 
jellemző. A térség minden gyü-
mölcsfajtában bővelkedik, így az 
említetteken kívül a különböző va-
don termett fajták, például csipke 
és kökény is kedveltek. Saját ter-
melésű gyümölcsök előállításával 
is foglalkozunk, ez nyilván hosszú 
távú terv, hiszen egy gyümölcsös 
kialakítása akár „csupán” néhány 
hektár esetében is hosszabb, 
időigényesebb folyamat. 

Már több hét telt el az avatóünnep-
ség óta. Az üzemszerű működés 
során milyen tapasztalatokat szerez-
tek?
Mint ahogy említettem, az üzem át-
adását követően azonnal elkezdtük 
a munkát, és annak ellenére, hogy 
a vége felé jár a főzési időszak, 
folyamatosan érkeznek főzetők 
Szendrő városából és a térségből 
egyaránt. Elmondhatom, hogy 
nagyon szép pálinkák születtek ná-
lunk. Jó, karakteres ízű és zamatú 
párlatok jöttek le a berendezések-
ről, a bérfőzetők és természetesen 
a saját megelégedésünkre.  KT
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Sokan vettek részt a decemberi avatóünnepségen

A napjainkban elérhető legmodernebb berendezéseket vásárolták meg  
 FOTÓK: AGROSZAN BT. HASZNOS INFORMÁCIÓK A FÕZETÕK SZÁMÁRA

Agroszan Bt. Szendrõ

Bódva-völgyi Pálinkaház

Szendrõ Külterület 04/12 hrsz.

27-es fõközlekedési út 27 km.

Üzemvezetõ: Szaniszló Richárd

Telefon: 06/20-236-6363, 

06/30-2804-814

e-mail: agroszan@gmail.hu, 

szaniszlori@freemail.hu

Tevékenység: pálinkabérfõzés, gyümölcs-

magozás, gyümölcsdarálás, gyümölcscef-

rézés, palackozás.

Cservenyák Tamás HACCP-rendszerű 

ROVAR- és RÁGCSÁLÓIRTÁS
Tel.: 06-46/383-370 vagy 06-20/3706-439
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Magas fokú kiszolgálás az 
épületautomatizálás területén

weboldal: www.hellofutureshop.hu 
telefonszám: +36/70-236-6036

380705

Az elkövetkezendő ciklus-
ban mindenfajta segítsé-
get és támogatást meg fo-
gunk adni az egyházaknak 
és a civil szervezeteknek 
– mondta Orbán József, 
Nyíri polgármestere.

Mi a győzelmének a titka?
Először is meg kell köszönni a 
falu előző vezetésének a munkás-
ságát, hisszük, hogy a legjobb 
tudásuk szerint tettek Nyíriért! 
A választási győzelem egy szép 
összefogásnak köszönhető, mely 
által erős felhatalmazást kaptam a 
választópolgároktól.

Mi jutott ebből a településének?
Körülbelül 22 millió forintból újult 
meg a Nyíri Református Gyüle-
kezet régi parókiája. Ennek a fej-
lesztésnek köszönhetően létrejött 
a Patakparti Vendégház, amely a 
falu egyetlen működő szálláshelye, 

illetve közel 19 millió forintból újult 
meg és bővült ki korszerű közös-
ségi térré a reformátusok régi 
gyülekezeti terme.

Mire a legbüszkébbek?
Az új képviselő-testület érdeme a 
karácsonyi csomagosztás, illetve 
az adventi rendezvények megszer-
vezése és a falu központjában egy 
betlehem felállítása is.

Mik a prioritások és az új célok?
Elsődleges cél a település útjainak 
rendbetétele, új buszmegállók 
kialakítása, a közösségi élet meg-
erősítése.

Kapcsolata a civil szervezetekkel?
A településünkön jelenleg három 
civil szervezet működik. Fontos sze-
repet töltenek be a polgárőrök, akik 
hosszú idő után újra járőröznek, 
ezért köszönet és hála a tagoknak. A 
Karikázó Szépasszonyok Tánccso-
port Egyesület kulcsszerepet tölt 
be a hagyományőrzés terén, és 
büszkék vagyunk, hogy nemcsak a 

falu, hanem a környékbeli települé-
sek ünnepi alkalmaira is hívják őket 
fellépésekre. És 2020-ban újon-
nan alakult az Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület. Hiszem és vallom, hogy 
nagyon fontos együttműködni az 
egyházakkal. Ez az alapja, hogy 
egy település sikeres legyen, ez az 
egyik alappillére annak, hogy Ma-
gyarország továbbra is keresztény 
maradhasson. Az elkövetkezendő 
ciklusban mindenfajta segítséget és 
támogatást meg fogunk adni az egy-
házaknak és a civil szervezeteknek.

Hogy lesz még élhetőbb települése?

Nyilván fejlesztenünk kell az infrast-
ruktúrát, hiszen az sok tekintetben 
elmarad a 21. századi kívánalmak-
tól, ugyanakkor a kicsiny falvak 
megmaradásának kulcsát a közös-
ségi élet megerősítésében látom.

A Modern falvak programjától mit 
várnak?
Hála a Magyar Kormány program-
jának, hogy a vidéki területek is 
esélyt kapnak az életszínvonal javí-
tására, felzárkóztatásra. Reméljük, 
az elkövetkezendő években az út-
hálózat és a csapadékvíz-elvezetés 
ennek köszönhetően megújulhat.

Sikerül otthon tartani a fi atalokat?
Településünkön jelenleg közel 70 
tizennyolc év alatti fi atal él. Ter-
vezzük egy tanulmányi ösztöndíj 
bevezetését, amellyel szeretnénk 
támogatni a fi atalok boldogulását. 
Abban bízunk, hogyha Nyíri is a 
fejlődés útjára lép, s a környéken 
megtalálják a fi atalok a számítása-
ikat, akkor többen megmaradnak a 
falu lakosának.  BGY

A vidék is esélyt kap a felzárkózásra

Orbán József, Nyíri polgármestere
 FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Szendrő határában a 
közelmúltban avatták fel 
az Agroszan Bt. Bódva-
völgyi Pálinkaházát.
Az emlékezetes ünnepségen sokan 
voltak: köztük politikusok, helyható-
sági tisztségviselők, agrárszakem-
berek, családtagok, barátok, érdek-
lődők. A beszédeket üzemlátogatás 
követte, és abban valamennyi jelen-
lévő egyetértett, hogy a térség pa-
tyolat tisztaságú „ékszerdobozzal” 
gazdagodott. A ceremóniát követő-
en Szaniszló Máté, az Agroszan Bt. 
ügyvezetője válaszolt kérdéseinkre.

Kinek az ötlete volt, hogy az 
Agroszan Bt. pálinkafőzővel bővítse 
portfólióját?
A családi vállalkozásunk éppen 
most töltötte be a huszadik 
születésnapját. Az eltelt évek 

alatt folyamatosan fejlesztettük a 
vállalkozásunkat. A kezdeti idők-
től igyekeztünk a legmodernebb 
technológiákkal, gépi berende-
zésekkel bővíteni a tevékeny-
ségünket. Eddig kizárólag az 
alaptevékenységünk fejlesztése 
volt napirenden: a növény- és az 
állattenyésztési, valamint gépi 
szolgáltató ágazatunk területén 
valósítottuk meg elképzelése-
inket. Miután ezek a területek 
eléggé sérülékenyek, főként az 
időjárás-változások miatt, de a 
sokszor kiszámíthatatlan gazda-
sági környezet szempontjából 
is, már régóta foglalkoztatott 
a kérdés, hogy – elsősorban a 
kiegyensúlyozott gazdálkodás 
biztosítása érdekében – milyen 
területet fejlesszünk. Édesapám 
ötlete alapján jártuk körbe a 
pálinkafőző üzem létrehozásá-

nak lehetőségét. Ennek során 
jutottunk arra az elhatározásra, 
hogy megépítünk itt, Szendrőben 
egy ilyen üzemet. Aztán eljött a 
„következmény”: tavaly decem-
ber 18-án átadtuk a Bódva-völgyi 
Pálinkaházat. Az üzem keres-
kedelmi és bérfőzésre egyaránt 
alkalmas, vagyis lehetőség 
van saját termék előállításá-
ra a bérfőzés mellett, jelenleg 
azonban még csak a bérfőzetők 
által behozott gyümölcscefréből 
végezzük a pálinkafőzést. A jö-
vőben tervezzük a kereskedelmi 
főzés beindítását. Az üzemet úgy 
alakítottuk ki, hogy ezen a terü-
leten is tevékenykedhessünk, 
ezzel pedig az egész vállalkozás 
működését segíthetjük.

Hány év alatt térül meg a beruhá-
zásuk? 
Az üzem létrehozását pályázaton 
elnyert, ötvenszázalékos, vissza 
nem térítendő forrásból, vala-
mint saját erőből oldottuk meg. 
A beruházás két részből állt: 
elsőként a már meglévő, három-
száz négyzetméter alapterületű 
épület felújítását végeztük el úgy, 
hogy a kereskedelmi főzésnek 
megfelelő módon alakítottuk ki. 
Fontos volt a beruházás során, 
hogy energiatakarékos, környe-
zetkímélő létesítményt hozzunk 
létre. Ennek megfelelően teljes 
hőszigetelést kapott az épület, 
a fűtést levegő hőszivattyús 
rendszerrel biztosítjuk, az ener-

giaellátást pedig a tetőn elhe-
lyezett százkilencvenhat darab, 
összesen 50 kW kapacítású 
napelemrendszer biztosítja. A 
főzési technológia során keletke-
zett meleg vizet pedig a beérkező 
gyümölcscefrék előmelegíté-
sére használjuk, amivel szintén 
energiát takarítunk meg. Így 
nyugodtan mondhatom, hogy az 
épület nemcsak a színében zöld, 
hanem egész működésében. 
Második lépésként beépítettük 
a főzőberendezéseket. A két 
darab, jelenleg elérhető legmo-
dernebb technológiával működő 
elektromos fűtésű, úgynevezett 
egymenetes lepárlórendszert a 
megyénkbeli Hagyó Kft. szállítot-
ta és építette be.

Lesz saját termékük? 
A bérfőzésen kívül természete-
sen saját termék előállítását is 
tervezzük. A térségre jellemző, 
az itt megtermelt, különböző 
gyümölcsökből főzött pálinkák 
előállításában gondolkozunk. 
Ennek a műszaki feltételei adot-
tak, az engedélyezési eljárások 
viszont még előttünk állnak, 
és ezek nehéz feladatot rónak 
ránk. Szeretnénk jól megtanulni, 
megismerni a berendezések mű-
ködését és üzemeltetését annak 
érdekében, hogy jó pálinkát 
tudjunk főzni. Már ennek a fon-
tos területnek az előkészítésénél 
tartunk: a különböző gyümölcs-
feldolgozó gépek – gondolok 

A legmodernebb berendezéssel főznek, 
és a legjobb minőségre törekszenek
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A szalagátvágás pillanata (balról jobbra) Szaniszló János családfő, Szaniszló 
Richárd üzemvezető, Demeter Zoltán országgyűlési képviselő, Szaniszló 
Máté ügyvezető

Központi szereplője az 
agráriumnak Taskó Jó-
zsef mezőcsáti agrárvál-
lalkozó.
Nagy a rálátása megyénk mező-
gazdaságára, már csak azért is, 
mert a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara (NAK) megyei elnöke. 
Családi vállalkozásuk sikeréért fi a, 
ifj. Taskó József is sokat tesz. Ve-
lük beszélgettünk az agráriumban 
szereplők helyzetéről.

– A 2019-es év szélsőséges idő-
járása mellett én úgy gondolom, 
hogy a terméseredményekre nem 
panaszkodhatunk. Véleményem 
szerint az értékesítési árak is elfo-
gadhatóan alakultak. Röviden ösz-
szefoglalva, soha ne legyen rosz-
szabb évünk – fogalmazott Taskó 
József. Az elmúlt év márciusában 
a mezőgazdasági vállalkozókat 
kedvezőtlenül érintette az időjárás 
alakulása. A korai vetésű növénye-
ket – a tavaszi árpát és a borsót 
– időben el tudták vetni a gazdál-
kodók.

 – A szélsőséges időjárás ked-
vezőtlenül hatott a termésered-
ményekre is. Nyár végétől szintén 
egy hosszú, aszályos, csapadék-
mentes időszak következett, mely 
a napraforgó és a kukorica betaka-
rításának kedvezett, ellenben az 
őszi vetésű növények magágy-elő-
készítését megnehezítette – han-
goztatta Taskó József.

Kamarai szolgáltatások
– A NAK-on belül a legnagyobb 
szervezeti egység a falugazdász-
hálózat, amely erre hivatott. A me-
gye 16 legfrekventáltabb telepü-
lésen lévő irodánkban folyamatos 
ügyfélszolgálati munka zajlik, és 
számos településen heti/kétheti 
rendszerességgel vagyunk jelen. 
Tevékenységünk a gazdálkodók 
folyamatos információellátása mel-
lett a konkrét segítségnyújtásban is 
megnyilvánul. Ezek közül a legje-
lentősebbek az őstermelői igazol-
ványokkal kapcsolatos ügyintézés, 
a gazdálkodási napló (WEB GN) 
elektronikus benyújtása vagy pél-
dául a nitrátjelentés. Természete-
sen a legátfogóbb és legnagyobb 
feladatot az egységes területalapú 
kérelmek benyújtása jelenti. A ki-

egészítő támogatások ese-
tében a gazdáknak több 
támogatási feltételnek, 
határidőnek kell eleget 
tenniük, aminek nyomon 
követésében és teljesíté-
sében szintén a falugaz-
dász kollégák segítenek. 
Tehát fő felada-
tunknak te-
kintjük, hogy 
t a g j a i n k 
adminiszt-
rác ióhoz, 
bü rok rá -
c i á h o z 
k ö t ő d ő 
p r o b -
l é m á i t 
megold-
juk és 
minden 
elérhető 
informá-
ciót rendel-
kezésükre bocsássunk. Ezenkívül 
a kollégák teendői között megtalál-
ható az egyéb kamarai szolgálta-
tásokkal kapcsolatos tájékoztatás 
is, melyek között szerepel a táp-
anyag-gazdálkodási terv készíté-
se, a területmérési szolgáltatás, 
a BirtOKOS telekommunikációs 
szolgáltatás és a biztosításközve-
títés is.

– Elsősorban minden gazdálko-
dónak bő esztendőt kívánok 2020-
ra – mondja Taskó József. – Szélső-
séges időjárásoktól mentes évben 
bízom, jégesőre, lokálisan lehulló 
nagy mennyiségű csapadékra, 
és az egyre jellemzőbb hosszan 
tartó csapadékmentes időszakra 
remélem, nem kerül sor. Mint a 
NAK megyei elnöke elmondhatom, 
hogy a kamara szakemberei min-
den lehetőséget megragadva dol-
goznak azon, hogy a szélsőséges 
időjárási tényezőket minimálisra 
csökkentsék az új technológiák 
bevezetésével, ezáltal szolgáltat-
va a gazdálkodóknak biztonságos 
alapot a termeléshez. 

– Arra gondolok itt, hogy a 2018-
as év során az egész országot 
lefedő jégkármérséklő rendszer 
került üzembe helyezésre, ami in-
dítása óta igazolta létjogosultságát 
a jégeső okozta károk minimalizá-
lásában. Szót kell ejtenem még az 

öntözésfejlesztésről. Ter-
veink szerint – a lehető-
ségeket fi gyelembe véve 
– minél több termőterü-
letet szeretnénk bevonni 
öntözésbe, ezáltal csök-

kenteni, illetve áthidalni a 
csapadékmentes idősza-

kok okozta kárt.  
Világunkban 
a piaci kö-
rülmények 
megkerül-
h e t e t l e n 
tényezők, 
ahol a ke-
res le tnek 
és kíná-
latnak úgy 
kell talál-
k o z n i a , 
hogy sem 
a termelők, 
sem a fo-

gyasztók érde-
kei ne sérüljenek. Úgy gondolom, 
hogy az agráriumban tapasztalha-
tó fejlődés, a digitalizáció hosszú 
távon hozzájárulnak majd ahhoz, 
hogy egyenletes terméshozamok 
mellett magas minőséget termelve 
és ez által jobb pozícióba kerül-
ve évről évre jobb eredményeket 
könyvelhetünk majd el mi, gazdák.

Két nagyobb ágazat
– A családi vállalkozásunk két 
nagyobb ágazatra bontha-
tó fel, növénytermesztés és 
húsmarhatenyésztés – veszi át a 
szót ifj. Taskó József. – A növény-
termesztésnél gyakran Magyaror-
szágon működő integrátori cégek 
felé értékesítettünk. Ez nem fel-
tétlenül jelentette, főleg az utolsó 
néhány évben, hogy ez szoros in-
tegrátori együttműködésből fakadó 
értékesítés. Vállalkozásunk elindí-
tása óta több nagyobb magyaror-
szági céggel álltunk kapcsolatban, 
ezért legtöbbször elég hamar meg 
tudjuk találni a legmegfelelőbb ér-
tékesítési csatornát. 

– Az állattenyésztésnél szerte-
ágazóbb az értékesítés megosz-
lása. Mondhatni, hogy évenként, 
korcsoportonként, hasznosítási 
irányonként, állategészségügyi 
státuszunkként változik a vevő 
személye. Például egy jó minő-

ségű hízott tehenet felvásárolhat 
egy ausztriai, egy horvát vagy akár 
országunkban működő nagyobb 
cég is. Egy gyengébb selejt tehe-
net, ami szerencsére nem alkot túl 
nagy volument, legfőképpen bel-
földön értékesítünk. Egy választott 
növendék bika legnagyobb esély-
lyel Törökországba fog eljutni, egy 
választott húshasznú üsző pedig 
Horvátországba. Még több lehető-
ség van, ha pedigrés tenyészállat- 
előállítás is történik.

Ami nehézséget jelent az a hek-
tikusság a piacon. 

A növendék bika ára 900 és 
1050 forint között változott, amely 
teljesen elfogadható lenne, ha kb. 
5 év távlatából néznénk. Ez és az 
ehhez hasonló áringadozások, 
akár a növénytermesztésben is, 
nagyon nehézzé teszik a termelők 
számára a távlati tervek lefekteté-
sét. Hatalmas problémát jelenthet, 
hogy ott és akkor kell hirtelen rea-
gálni a piac igényeire, amely sok-
szor szakmai gyakorlatot nélkülö-
ző, hosszú távon hibás döntésekre 
sarkalhat néhány piaci szereplőt.

Sokkal kedvezőbb lenne egy 
olyan ökonómiai környezet, ahol 
egy folyamatosan, ugyanazon az 
árszínvonalon, kiszámítható profi t 
mellett, kisebb kilengések melletti 
értékesítést tenne lehetővé. 

– Ezen átlagáraknak nem feltét-
lenül kellene távol esni a mostani-
akhoz képest ahhoz, hogy komoly 
pozitív hatást tudjon gyakorolni a 
vállalkozásokra. Sajnos az elmúlt 
évtizedekben a termelők, össze-
fogás hiányában, ezekre a kö-
rülményekre nem igazán tudtak 
hatni. Egyértelmű, a verseny do-
minál még most Magyarországon. 
Sajnos azt látni, hogy hiányzik az 
emberek többségéből a kollektív 
gondolkodásra való hajlam. Én 
úgy gondolom, hogy az első lépé-
sek egyike lenne az információk 
átadása, megosztása, de az ebből 
fakadó lehetőségeket se tudják 
az emberek elfogadni, integrálni 
a mindennapi gondolataik közé. 
Szerencsére vannak kezdemé-
nyezések, sőt már azon túlmutató 
működő együttműködések, melyek 
példaként szolgálhatnának sok el-
képzelésnek, ötletnek – érvelt ifj. 
Taskó József.  BGY

Az idei év se legyen rosszabb!

Taskó József FOTÓ: MA
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Fedett élménymedencék, 
szaunavilág, új kabinso-
rok épülnek a vendégek 
számára.
Bogács. Újabb jelentős fejlesztés 
kezdődött a Bogácsi Gyógy- és 
Strandfürdőben. Félmilliárd fo-
rintos kormánytámogatással és 
százhetvenmillió forint önerővel 
2019 őszén egy fedett élményfür-
dő, valamint egy szaunarészleg 
építése kezdődött meg, az össze-
sen háromszáz vendéget fogadni 
képes két létesítmény idén őszre 
készülhet el.

– Az új épületet összekötjük a 
két éve elkészült főépülettel, va-
lamint a Thermál Szállóval. A bü-
fének is otthont adó élményfürdő-
ben lesz egy kiúszós rész is, bent 
pedig jakuzzit, nyakzuhannyal, 
pezsgőággyal, csúszdával ellátott 
medencét és gyermekmedencét 
alakítunk ki. A vízfelület összesen 
246 négyzetméter lesz. Ezenkívül 
egy kis szaunarészleget építünk 
fi nn, bio- és infraszaunával, gőz-
kabinnal, sószobával, valamint a 
hozzá tartozó pihenőtérrel – mutat-
ta be az épülő létesítményt Jacsó 
Zoltán, a Bogácsi Thermálfürdő 
Kft. ügyvezető igazgatója.

Növekedést várnak
Az új élményfürdőtől azt várják, 
hogy mind a szálláshelyek kihasz-

náltságában, mind pedig a fürdő 
vendégszámában növekedést ér-
jenek el a téli időszakban. A sze-
zonon kívüli számaik az utóbbi 
években egyre javultak. Telente 
hat gyógymedencéjük tart nyitva, a 
Thermál Szállóban lévő fedett me-
dence és a szauna, a kintiek közül 
pedig az ikermedence és a pillan-
gómedence két-két tagja, valamint 
a tetővel ellátott gyógymedence 
fogadja a vendégeket.

A fürdő területén is nagy változá-
sokat tapasztal majd, aki kilátogat. 
Elbontják a Thermál Szálló mellet-
ti kabinsort, ezzel értékes terület 
szabadul föl a vendégek és a ren-
dezvények számára. A növekvő 
igényeknek megfelelően nyolcvan 
új kabin épül a szállótól északra, 

a hátsó büfésor felé. A fürdő hátsó 
bejáratánál harminchat új kabinos 
öltözőt építenek. A nyár folyamán 
felújítják a kinti vizesblokkot is.

A 2019-es év jól sikerült a fürdő 
számára. Júniusban az előző évi-
nél sokkal több vendéget fogadtak, 
a kedvezőtlen időjárású május és 
július ellenére pedig a fürdőven-
dégek száma lényegében ugyan-
annyi volt, mint 2018-ban. A cég 
által üzemeltetett szálláshelyeken 
a vendégéjszakák száma azonban 
83 ezerről 87 ezerre emelkedett. Ez 
egyebek között annak is köszönhe-
tő, hogy a nyár folyamán átadták a 
felújított, kibővített és háromcsilla-
gossá alakított Thermál Panziót. A 
Kisfaludy-programban 42 millió fo-
rintot nyertek a beruházásra, ame-

lyet a cég 33 millió forint önerővel 
egészített ki. Jacsó Zoltán elmond-
ta, a fél év alatt a panzió nagyobb 
bevételt termelt, mint korábban 
egész évben.

– Az átalakított panzió eddig öt 
szobával üzemelt a tetőtérben, de az 
irodák és az öltözők kiköltöztetésé-
vel a földszinten újabb szobákat ala-
kíthattunk ki. Jelenleg nyolc, klímá-
val ellátott szobában és egy családi 
apartmanban fogadjuk a vendégeket 
a Thermál Panzióban. Ezenkívül egy 
ötvenfős konferenciaterem, valamint 
egy közösségi tér is az ide látogatók 
rendelkezésére áll. A panzión nap-
elemeket is elhelyeztünk. Felújítá-
sok voltak a Jurta Apartmanokban 
is, bútorokat cseréltünk, valamint 
belső felújításokat végeztünk a tíz 
kétszobás apartmanban. Bízunk ab-
ban, hogy az előttünk álló esztendő 
ismét jobb lesz az előzőnél – mondta 
Jacsó Zoltán.  ÉM

Újra bővül a Bogácsi 
Gyógy- és Strandfürdő

Az új részleg látványtervei  FOTÓ: MA
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PROGRAMOKKAL VÁRJÁK

A Bogácsi Gyógy- és Strandfürdõ egész 
évben és a szezonban is különbözõ prog-
ramokkal, rendezvényekkel várja a ven-
dégeket. Szombatonként lehetõség van 
éjszakai fürdõzésre, márciusban pedig 
a nõnappal indul a rendezvények sora. 
A szezonban animátorok szolgáltatását 
vehetik igénybe a fürdõzõk, s megtartják 
nyári rendezvényeiket, így július 18-án a 
kilencedik Sörfesztivált, augusztus 15-én 
pedig a huszonkettedik Fürdõfesztivált.

A fi atalok első lakáshoz 
jutók támogatásával 
szinte már az összes 
üres ingatlanunk elkelt – 
újságolja Kollár Miklós, 
Sajókeresztúr polgármes-
tere.
Milliárdok érkeztek 2019-ben is 
megyénkbe. Mi jutott ebből a telepü-
lésének?
Sajókeresztúr reméljük, nyertese 
a 2019-es évnek, mert pozitív 
elbírálásban részesült a volt BÉM-
területen kialakítható ipari park 
megvalósítására. A terület jogvi-
szonyrendezése van folyamatban, 
és a támogatási szerződés aláírá-
sa előfeltételeinek megvalósítá-
sa volt a feladat. Az önkormány-
zat többségi tulajdonában lévő 
cég az elkövetkező időszakban 
a teljes terület rekultivációját, 
az infrastruktúra kiépítését és 
a betelepülő cégek számára a 
területrendezést kívánja meg-
valósítani. Az első beköltöző 
cég – az ECM-Clean Hungry 
Kft. – által megvalósítani kívánt 
gyári létesítmény engedélye-
zési eljárása folyamatban van. 
A látványos munkafolyamatok 
2021-re várhatóak. Az ipari park 
és a munkavállalók szempontjá-
ból, valamint az egészségmeg-
őrző tömegközlekedésre elnyert 
kerékpárút-kiépítés a 2020-as 
év feladata. A Sajókeresztúrból 
kiinduló, az ipari parkon átha-
ladó, Szirmabesenyő települést 
bekötő Miskolcig tartó kétsávos 
kerékpárút megvalósításán az 
újonnan megválasztott szom-
széd polgármester kollégával 
teljes egyetértésben dolgozunk. 
Az ipari park határában létesülő 
lakópark állami támogatásának 
biztosításához újbóli pályázat 
szükséges, melynek januárban 
kezdünk neki. A település bel-
területén az energetikai épít-
ménykorszerűsítések nyertek, 
valamint a belterületi és külte-
rületi útszakaszaink felújítása 
mellett nagyon sok közösség-
építő program kapott zöld utat a 
megvalósításra.

Mire a legbüszkébbek a tavalyi ered-
mények közül?
Nagy jelentőséggel bír, hogy 
energetikailag felújítottuk a 
művelődési házunkat, és támoga-
tást nyertünk egy minibölcsőde 
építésére. A múlt évben sok forrás 
került felhasználásra közösségi 
programokra, kirándulásokra, 
eszközvásárlásokra. Minden 
korosztály talált magának megfe-
lelő programsorozatot, amelyen 
jó társaságban, jókedvű, vidám 
hangulatot talált. A legnagyobb 
rendezvényünk a múlt évi faluna-
punk volt, ami két napon át zajlott 
egy középkori vásári forgatagot 
felölelve, kosztümökkel és egy 
valódi ökörsütéssel a települési 
Főterünkön és a Sajó partján.

Hol tartanak településén a beruházá-
sok, felújítások?
A múlt évben befejeztük a műve-
lődési ház felújítását és a községi 
ravatalozónk is felújításra került 
egy impozáns előtető kialakításá-
val. Az épületenergetikai beruhá-
zások – óvoda, iskola, tornaterem, 
hivatal – az idei év feladatai lesz-
nek. Közvetlen brüsszeli pályázat-
ból nyertünk forrást a települési 
wifi pontok létrehozására 2020-as 
megvalósítással.

Mely területeken mutatható ki a leg-
nagyobb fejlődés?
Nagyon sokat jelent majd az ener-
getikai felújítás, szinte minden épü-
letünkön, és a három útszakasz 
felújítása is jelentős eredmény.

Vannak-e áthúzódó beruházásaik?
A múlt év az előkészítés, közbe-
szerzés lebonyolítása volt több 
nagyobb projektben, melynek 
megvalósítása az idei évben lesz. 
Nem fogunk unatkozni, mert a 
pontos elszámolások, a műszaki 
megvalósítások le fogják kötni 
a teljes önkormányzati dolgozói 
hálózatot.

Lesznek-e településén szalagátvágá-
sok 2020-ban is?
Minden valószínűséggel. Ja-
nuárban is már, mert a három 
útszakasz felújítása, valamint a 
ravatalozó bővítése pont a kará-
csonyfa alá estek be. A hivatalos 

átadást fogjuk megejteni ebben a 
hónapban.

Mik a prioritások és az új célok ebben 
az évben?
A pályázatok megvalósítása 
mellett továbbra is célunk, hogy a 
szociális jólétet biztosító felada-
taink zavartalanul működjenek, 
illetve a település által megszokott 
és kedvelt közösségi programjaink 
valósuljanak meg az idén is.

Milyen a kapcsolat a civil szerveze-
tekkel?
Sajókeresztúr egy nagyon jó 
közösség, ahol az összefogás pél-
dátlan szerintem. Egy-egy feladat 
megoldásában, rendezvények 
lebonyolításában a segítőink mel-
lett az egyházak és a civil szerve-
zeteink is a segítségünkre vannak. 
A nyugdíjasklub, a polgárőrség, 
a sportkör és az alapítvány tagjai 
mind lelkes segítői a közösségi 
rendezvényeknek.

Mit tesznek annak érdekében, hogy 
még élhetőbb legyen településük?
Mindig próbálunk megújulni, 
újabb dolgokat kitalálni, bevezetni. 
Ebben nagy segítség a művelődési 
házunk és az oktatási, nevelési 
intézményeink dolgozói állománya.

A Modern falvak programtól mit 
várnak?
Vannak benne nyertes elemek, 
és vannak, amelyek nem kaptak 

támogatást. Nagyon fontos dol-
gokat sikerült pozitív elbírálásban 
részesíttetnünk.

Mivel tudják segíteni az időseket és a 
rászorultakat?
A szociális támogatási rendsze-
rünk minden korosztályra kiterjed. 
Az időseink a települési tűzifa, a 
gondozói hálózat, az idősek napi 
támogatásunk mellett a nyugdíjas-
klubon keresztül az aktív életvitelre 
kapnak lehetőséget. Az idősbarát 
infokommunikációs program az 
idén fog folytatódni, az érintettek 
nagy örömére.

Mennyire sikerül otthon tartani a 
településen a fi atalokat, hogy ne 
vándoroljanak el?
A fi atalok első lakáshoz jutók 
támogatásával szinte már az 
összes üres ingatlanunk elkelt. A 
település közelsége a megyeszék-
helyhez éppen elegendő, hogy egy 
szép, csendes vidéki településről 
a dolgozni vágyóknak ne kelljen 
órákat utazni, de a családi fészek 
egy mindennel ellátott településen 
biztosítsa a gyermekneveléshez és 
aktív közösségi élethez való lehe-
tőséget. A várandós anyáinkat és 
a csecsemőket egy szépen felújí-
tott védőnői szolgálat várja, ahol 
a település a válaszható oltásokat 
díjmentesen biztosítja a fi atal lako-
saink részére. Nagy hatással lehet 
a fi atalok itthon maradására majd 
az ipari park beindulása.  ÉM

Sajókeresztúr nyertes volt 2019-ben is
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SAJÓKERESZTÚR Kollár Miklós, 
Sajókeresztúr 
polgármestere   FOTÓ:MA
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– ügyfelünk lett
– az 568. MFB-s nyertes pályázónk
– nincs többé villanyszámla
– mert csak 10.000 Ft 
   a havi törlesztője
– a napelemes rendszere 
   240.000 Ft-ba került neki
– 24 hónap alatt megtérül 
   a beruházás

– 20.000 Ft volt a villanyszámla
– félt az áremelésektől
   ezért nem érezte magát 
   biztonságban

Beko Úr nem örült, mert:
– üüügügüg ffffyfyf llelelelüüüünününkkkkkk lllleleletttttttttttt––

Beko Úr örül, mert:

www.nemfi zetekvillanyszamlat.hu •  info@bekoenergo.hu
Tel.: 70 422 1718

Mindenkire
 van 

energiánk!

Beko ÚÚÚÚr örül mert:

379641

Zemplén kis gyöngysze-
me Golop, történelmi 
múltjával, építészeti em-
lékeivel, festői környeze-
tével.

– Itt nőttem fel, itt bontakozott ki 
maximalizmusra való törekvésem, 
történelem iránti kíváncsiságom 
– jelentette ki Angelovics Helga, 
Golop polgármestere. – Bár az el-
múlt években felsőfokú tanulmá-
nyaim, majd munkám miatt elkerül-
tem, mindig is szívügyem maradt 
a községünk sorsa. Hazalátogat-
va szomorúan tapasztaltam, hogy 
egyre inkább elmaradtunk a kör-
nyező településektől, hiányoztak 
a fejlesztések, pályázatok. Golop 
számomra a lehetőségek faluja, 
számtalan kiaknázatlan területtel. 
Mindezekről, terveimről előzete-
sen konzultálva a lakossággal, s 
érezve többségük, főként a fi a-
talok támogatását, elindultam az 

önkormányzati választáson és bi-
zalmat kaptam.

Megelevenedik a Vay-kastély
– Egyik kezdeményezője voltam 
2008-ban a Golopi Ősi Magyar 
Címertár létrejöttének a Vay-
kastélyban. Célom, hogy a kiállítás 
újra visszakerüljön a turisták ked-
velt úti céljai közé. Ehhez nélkü-
lözhetetlen, hogy a kastély belső 
felújítása is megvalósuljon. Konfe-
renciaterem kialakításával, a Vay 
család életét bemutató egységgel, 
kávézóval, borozóval, mely ezáltal 
a térség egyik turisztikai attrakciója 
lenne, a reneszánsz Vay-kastéllyal 
és a kastélykerttel együtt. Nem tit-
kolt célom a turizmus fellendítése 
(Somos-hegyi túrák, kilátó létesí-
tése, kisebb fesztiválok, Országos 
Családi Madárijesztő-Építő Ver-
seny) – érvelt Angelovics Helga 
–, bekapcsolva településünket is 
Tokaj-Hegyalja, Zemplén vérkerin-
gésébe. Falunk adottságai lehető-
vé teszik a különböző táborok (nép-
tánc-, edzőtábor) életre hívását is, 

amelyeket a rendezvényeinkkel 
együtt, többnyire civil szerveze-
teinkkel együttműködve kívánunk 
megvalósítani a közeljövőben.

Élhetőbb település
– Golop parkosítása, virágosítása 
idén tavasszal új, nagyobb lendület-

tel veszi kezdetét. Ennek első jelei 
már érzékelhetők: lassan felújítjuk 
a lakóhelyünk központjában lévő I. 
világháborús emlékművet pályázati 
forrásból, és körülötte egy pihenő-
parkot alakítunk ki. További pályáza-
tokból – elsősorban a Magyar falvak 
program keretében – szeretnénk te-
lepülésünk útjait, járdáit járhatóbbá 
tenni, az esővíz elvezetését megol-
dani. A kisebbek számára pedig egy 
korszerű játszóteret hozunk létre. 
Mindemellett január 1-től nálunk is 
működik a falugondnoki szolgálat, 
amely segítségével lehetőséget kívá-
nunk nyújtani elsősorban az időseb-
beknek, rászorultaknak: például az 
Egészségházba vagy a környékbeli 
piacokra való eljutásra. Igény szerint 
színházlátogatásokat is tervezünk.

– Polgármesterként célom egy 
komfortosabb, a lakosoknak hosz-
szú távon megélhetési lehetősé-
get biztosító, a fi ataloknak is te-
ret nyújtó község megteremtése 
– fogalmazta a szép terveket dé-
delgető polgármester, Angelovics 
Helga.  ÉM

Golop a lehetőségek faluja

Angelovics Helga  FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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GOLOP

Több olyan fejlesztés 
szerepel Sajószöged idei 
költségvetési tervében, 
amelyet önerőből képe-
sek lesznek megvalósí-
tani – mondja dr. Gulyás 
Mihály polgármester.
Az a cél, hogy a település műkö-
dése mindenkor biztosított legyen. 
Jól halad a pályázati pénzből meg-
épített bölcsőde berendezése, és 
jut a költségvetésből a település 
hagyományos rendezvényeire is.

Mi az, amin most dolgoznak?
Az év ezen időszakában az ön-
kormányzatoknál alapvetően a 
költségvetés tervezése, tárgya-
lása, majd az erről szóló döntés 
van napirenden. Úgy érzem, jó, 
a realitások talaján álló anyagot 
sikerült összeállítani, amelynek 
köszönhetően biztosítani tudjuk 
településünk, előző évekhez ha-
sonló, jó színvonalú működését. 
Sok olyan fejlesztés került bele 
az idei költségvetésbe, amelyet 
önerőből képesek vagyunk 
megvalósítani, továbbra is szem 
előtt tartva az óvatos tervezést 
és biztonságos működést, 
valamint a már sikeresen elnyert 
pályázatok megvalósítását 
egyaránt.

Mondana nekünk néhány terve-
zett fejlesztést?
Az idei év tavaszán tervezzük 
kivitelezni településünk harma-
dik okos-gyalogátkelőhelyét, 
hiszen az első kettővel kap-
csolatban – egyik az óvodánál, 
a másik pedig az általános 
iskolánknál működik – teljes 
mértékben pozitívak a tapasz-
talataink. Reményeim szerint 
a szabadidőparkunknál kiala-
kítandó új zebra is növeli majd 
a település közlekedésének 
biztonságát. Az idén, hasonlóan 
az előző évekhez, beterveztük 
a belterületi útjaink javítását. 

Ezek teljes felújítása önerőből 
sajnos lehetetlen, pályázatot 
pedig eddig nem sikerült nyerni 
erre a célra, annak ellenére, 
hogy minden kínálkozó lehető-
séget igyekszünk kihasználni. 
Ezen a célterületen elég kevés a 
pályázati kiírás.

A szokásos rendezvényeikre idén 
is jut elegendő forrás?
Örömmel mondhatom, hogy 
igen. Idén is megrendezünk 
minden szokásos rendezvé-
nyünket. Ideértve – a teljesség 
igénye nélkül – a családi majá-
list, a gyermeknapot és az idén 
25. alkalommal a  Sajószögedi 
Falunapokat, valamint a szép-
korúak hetét egyaránt. A tavalyi 
év folyamán több mint száz 
kisebb-nagyobb rendezvényt, 
eseményt tartunk számon, 
melyekhez önkormányza-
tunknak köze volt. Ezeknek 
elsődleges színtere továbbra 
is a Sajószögedi Általános 
Művelődés Központ berkein 

belül működő Művelődési Ház 
és Könyvtár. Emellett kialakult 
a közösség életnek egy kisebb 
színtere a Közösségi Házban, 
amely egy évig óvodaként is 
üzemelt addig, amíg el nem 
készült az óvoda felújítása. Itt 
működnek nyugdíjas-egyesüle-
teink, jógát, tornafoglalkozáso-
kat, kisebb esküvőket, születés-
napokat rendeznek itt, valamint 
a fi atalabb korosztály tagjai is 
találkoznak itt időről időre.

Hogy halad az új bölcsőde bein-
dítása?
Azt mondhatom, hogy jól. Ez 
azt jelenti, hogy az eddig üres 
épület mára már eszközökkel 
telt meg. Néhány bútort várunk 
még a beszállító cégtől, és azt 
követően az épület teljes egé-
szében alkalmas lesz a hasz-
nálatra. Az épület udvarának 
füvesítését, valamint kerítésépí-
tést kell még befejezni, amely 
előreláthatólag tavasszal meg-
történik az időjárás függvényé-

ben. Ezt követően lehetséges az 
épület hivatalos átadása, melyet 
ünnepélyes keretek között ter-
vezünk megtenni.

Hogy haladnak a Magyar falu 
program keretében elnyert pályá-
zatok?
Útfelújítási pályázatunk, melyet 
a Vasút út felújítására nyertünk,  
elindult a megvalósítás útján, 
ami azt jelenti, hogy a napok-
ban kiküldtük a megvalósításra 
vonatkozó árajánlat-bekérőket. 
Amint ezek elbírálása meg-
történt, következhet a szerző-
déskötés és tavasszal pedig a 
kivitelezés, várhatóan májusi 
befejezéssel. Az óvodaudvar 
gyermekpihenőjének felújításá-
ra elnyert pályázat tárgyában 
pedig néhány napon belül törté-
nik meg az árajánlatok bekéré-
se. Ezt követően elbírálás után 
szintén elkezdődhet a megva-
lósítás, valószínűleg a szünidei 
időszakra időzítve.  
 SZB

Stabil alapokon nyugszik 
Sajószöged fejlesztése

A Sajószögedi Zöld Sziget Bölcsőde játszótere FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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A BOKIK negyedszázados 
történetének meghatáro-
zó beruházása volt a mis-
kolci székház felújítása.
A 2019 októberében felavatott épü-
letre nemcsak a kamara büszke, de 
a város is, hiszen a belváros meg-
határozó ingatlana kapott új, modern 
külsőt. Dudás Tibornéval, a BOKIK 
titkárával az építkezés két évének 
legfontosabb mozzanatait elevenítet-
tük fel, és tájékoztatott arról is, milyen 
új szolgáltatásokkal áll a vállalkozók 
rendelkezésére a gazdaság háza.

Két évig volt „albérletben” a BOKIK 
egy Vologda utcai irodaházban, és 
ez alatt az idő alatt zökkenőmen-
tesen folyt a munka. Nehéz menet 
volt?
Nem volt egyszerű, jó hogy túl 
vagyunk rajta, és most, a meg-
újult épület „belakása” után teljes 
fi gyelmünkkel a szakmai munkára 
koncentrálhatunk. Az elmúlt két 
évben kétszer költözött a munka-
szervezetünk, ami már önmagá-
ban sem kis feladat. Amikor 2017 
nyarán kiürítettük ezt a hatalmas 
épületet, sok feleslegesen őrzött 
dologtól szabadultunk meg, 
ennek ellenére a visszaköltözés 
is hatalmas energiánkba került 
tavaly augusztusban. Nem tudom 
elégszer megköszönni a kollégák-
nak a többhetes munkát, és azt, 
hogy a két év alatt – ahogy ön is 
fogalmazott – a kamara szakmai 
tevékenysége zökkenőmentes, 
magas színvonalú volt.

Arra kérem, röviden foglalja össze 
a felújítás menetének legfontosabb 
dátumait…
Az 1979-ben épült ház minden 
szempontból megérett a felújí-
tásra, és az előzetes felmérések 
után a kamara elnöksége 2017. 
március 13-án döntött a munká-
latok elindításáról. Kamaránk 52. 
Küldöttgyűlése még ugyanebben 
az évben, március 30-án egyhan-
gúlag elfogadta a székház felújí-
tásának megkezdését. Ezek után 
Puskás Péter Ybl-díjas építész-
mérnök vezetésével a Műépítész 
Kft. elkészítette a terveket, majd a 
közbeszerzés kiírása jött, és 2018. 
június 12-én aláírtuk a szerződést 

a kivitelező FK Raszter Kft.-vel. A 
munkálatok július 9-én indultak 
és egy évvel később, 2019. július 
15-én befejeződtek.

Mennyibe került a székház megújí-
tása?
A beruházás költsége 538 millió 
forint volt, ami a 3000 négyzet-
méteres épület esetében négy-
zetméterenként kevesebb mint 
180 ezer forintos fajlagos költ-
séget jelent. Szeretném hangsú-
lyozni, hogy önerős projektről 
van szó, és ehhez a teljesít-
ményhez szükség volt az elmúlt 
25 év takarékos gazdálkodására, 
a tagvállalataink aktivitására. 
Büszkék vagyunk arra, hogy 
már egy modern, szép külsejű, 
korszerűen felszerelt irodaház-
ban fogadhatjuk a vállalkozókat, 
partnereinket. A célunk, hogy 
ez valóban a gazdaság háza 

legyen, ahol a vállalkozások 21. 
századi színvonalú szolgáltatá-
sokat kapnak.

Konkrétan milyen szolgáltatásokra 
gondol? A kamara hagyományos 
üzleti szolgáltatásai mellé újabbak 
jönnek?
Igen. Mindenekelőtt az épület 
kínálta új lehetőségeket ajánljuk 
fel a vállalkozásoknak. Gon-
dolok itt a különböző méretű 
tárgyalóinkra, a konferenciater-
münkre, amely 200 fő befogadá-
sára alkalmas, de igény szerint 
leválasztható két kisebb részre 
is. Ezekben a terekben egyebek 
mellett üzleti tárgyalások, tanfo-
lyamok, szakmai tanácskozások, 
találkozók is bonyolíthatók. 
Ajánlani tudjuk például azoknak 
a cégeknek, amelyek a megye 
távolabbi pontjain működnek, 
és partnereiket – időt és kilo-

métereket spórolva – szívesen 
fogadnák Miskolcon, egy jól 
felszerelt, a konkrét igény szerint 
kialakított tárgyalóban. Ezekről 
a lehetőségekről a www.bokik.
hu honlapunkon találhatnak 
részletes információt az érdek-
lődők. Az épületet egyébként 
bérlők számára is hasznosítjuk, a 
földszinti portálon egy ingatlan-
iroda, egy halláscentrum és egy 
virágbolt kapott helyet, az első 
emeletet egy számítástechnikai 
cég bérli, a másodikon a kama-
ra irodái találhatók, a harmadik 
emeleten a már említett tárgyalók 
és bérbe adott irodáink vannak, 
a negyedik pedig a konferencia-
terem szintje. Itt található a Dr. 
Szentpáli Istvánról elnevezett 
terem, amelynek egy részében 
megtalálhatók a kamara egykori 
titkárának személyes bútorai, 
tárgyai is.  ÉM

A cél, hogy a gazdaság háza legyen

Igazán impozáns látvány a BOKIK megújult székháza FOTÓ: MA Dudás Tiborné FOTÓ: MA
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Gőzerővel munkálkod-
nak az egyre szépülő 
város fejlesztésén.  
Nyiri Tibor szerencsi polgármestert 
arra kértük, hogy beszéljen idei ter-
veikről, beruházásaikról és az ön-
kormányzat előtt álló feladatokról.

Milyen beruházásokat terveznek 
erre az esztendőre?
Az Iparfejlesztés Szerencsen I. 
és II. projekt keretében a helyi 
és az ide települni szándékozó 
vállalkozások számára bővít-
jük a város által nyújtott ipari 
szolgáltatások skáláját, hogy ez 
fellendülést jelentsen a terme-
lés és a gazdálkodás színterén 
egyaránt. Szeretnénk, ha mindez 
ösztönzően hatna a vállalkozási 
kedvre, továbbá új munkahelyek 
jönnének létre és növekedne a 
foglalkoztatottság. A városban 
kialakításra és fejlesztésre kerülő 
ipari területek újabb lehetősé-
geket nyújtanak a vállalkozások 
számára ahhoz, hogy megfelelő 
ipari területekhez jussanak, 
továbbá lehetőséget teremtünk 
a raktározási szükségleteik 
megoldására. Ennek érdeké-
ben a volt cukorgyári területen 
rendeztük a telekviszonyokat, 
és újabb földterületeket szerez-
tünk meg. Tavasszal kialakítjuk 
és világítással látjuk el a belső 
utat, megépítjük a csatornaháló-
zatot, valamint kétezernégyszáz 
méteres csarnokot építünk, és 
térfi gyelő kamerákat szerelünk 
fel, hogy biztosítsuk a terület 
őrzését. Felújítjuk az ott lévő 
műemléki épületeinket, amelyek 
később közraktározási funkciót 
látnak majd el. A másik fontos 
irány a helyi turizmus fejlesztése: 
a Csokifesztivál lebonyolítását 
elősegítendő hang-, fény- és 
színpadtechnikát szereztünk be,
fejlesztettük turisztikai közpon-
tunk infrastrukturális feltételeit, 
további zöld felületeket és
játszótereket alakítunk ki a 
várkertben. Pályázati forrás-
ból megvásároltuk az ÉMÁSZ 
volt épületeit, ezek egyikében 

internetkávézót alakítunk ki, és 
további játszótereket tervezünk a 
belvárosi részekre is.

Hogyan haladnak az úgynevezett 
Zöld város projekt megvalósításával?
Ez a projekt is jó úton halad. 
Gumikerekű kisvasutat szerzünk 
be, hogy a város területén
mozgathassuk a szerencsieket 
és ondiakat, illetve a turistákat. 
A környezettudatos gazdaság 
élénkítése szintén fő csapást je-
lent nálunk: a Zöld város projekt 
segítségével több területen – a 
vár- és az egykori Hősök kertjé-
ben, valamint a piac környékén 
– megújítjuk a zöld felületeket, 
újabb parkolókat, pihenő- és 
kondiparkokat alakítunk ki, és 
újjávarázsoljuk a piacot és kör-
nyékét. A környezettudatosságot 
nagyban segíti majd a kerék-
párút-hálózat és a vízelvezető 
rendszer fejlesztése és további, 
az önkormányzati épületek ener-
getikai korszerűsítése is.     

Fejlesztési terveikhez tudják-e biz-
tosítani a szükséges önrészt?

A pályázatok döntő része nem 
igényel önrészt. Csupán egyetlen 
pályázatunk, amely a vidékfej-
lesztési program keretében zajlik 
– segítségével külterületi utakat 
újítunk fel –, igényel önrészt, 
ezt azonban az önkormányzat 
biztosítja.

A város több száz millió forintos 
adósságot halmozott fel. Ez mikép-
pen hátráltatja terveik megvalósí-
tását?
Célunk az adósság jelentős 
csökkentése már ebben a költ-
ségvetési évben, aminek elérése 
érdekében sokat dolgozunk. Az 
intézmények átvilágítása elkez-
dődött, az idei költségvetésünket 
pedig úgy tervezzük, mint minden 
normális család: addig nyújtózko-
dunk, ameddig a takarónk ér. Az 
összes szükséges és kötelező fel-
adatot maradéktalanul ellátuk, az 
önként vállaltakat pedig átértékel-
jük, és csak a rendelkezésünkre 
álló anyagi forrásaink mértékében 
visszük tovább.

Kértek-e kormányzati segítséget?

Igen, kértünk, viszont a kormány 
működésre nem ad támogatást, 
fejlesztésre viszont igen. Két-
százmilliós segítséget kaptunk 
az elmúlt évben, hogy segíthes-
sük a város egyik legnagyobb 
foglalkoztatója, a Nestlé Sze-
rencsi Gyáregysége fejlesztési 
elképzeléseinek megvalósítását, 
és az összeg vissza nem téríten-
dő támogatás. A közelmúltban 
az egészségügyi központunk 
jó munkája eredményeképpen 
nyolcvanhatmillió-huszonhárom-
ezer forintot kaptunk, a pénzt 
a műszerpark megújítására 
használjuk. Itt jegyzem meg, 
hogy az intézménynek juttatandó 
pluszforrás Dr. Bobkó Géza igaz-
gató főorvos döntésének és az 
intézmény minden dolgozójának 
köszönhető, hogy a volumenkor-
láton felül is ellátta a szerencsi 
és a Szerencs környéki embere-
ket, és ezt a tevékenységet na-
gyon rossz kondícióval ellenté-
telezte az illetékes minisztérium. 
Nemrég úgy döntöttek, hogy az 
úgynevezett kasszasöprésnek 
nevezett akció keretében kifi zetik 

A szerencsi Zöld város projekttől

Nyiri Tibor polgármester  FOTÓ: ÉM
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Az eddig is látható volt, 
hogy önkormányzatunk 
minden adódó pályáza-
tot igyekszik kihasználni 
– kezdte beszélgetésün-
ket Dr. Mészáros István. 
– Számos új vagy felújított épü-
lettel gazdagodott településünk, 
mindemellett a lakosság számára 
nyújtott szolgáltatások körét is fo-
lyamatosan bővítjük. 

– Elég sok mindent megvalósí-
tottunk az elmúlt időszakban, sok 
kivitelezésünk lezárult, ezeket már 
láthatják, használhatják az itt élők. 
Vannak olyanok, melyek folyamat-
ban vannak, illetve vannak olyan 
projektek, melyek már nyertek, 
de a munkák még nem kezdődtek 
el, és vannak beadott, elbírálás-
ra váró pályázataink is. Minden 
közintézményünk folyamatos fej-
lesztését igyekszünk megoldani a 
pályázati források bevonásával, és 

amennyiben szükséges ezekhez a 
projektekhez az önerőt biztosítjuk. 
Az önkormányzat által működtetett 
középületek komfortosabbá tétele 
mellett nagy hangsúlyt fektetünk 
arra is, hogy minden korosztályt, 

az Aszalón működő egyesületeket 
és civil szervezeteket lehetősé-
günkhöz mérten támogassuk.

A település vezetője egy be-
ruházást kiemelt, melyet 2019 
legnagyobb eredményének tart: 

„A kormányzati célkitűzésekkel 
összhangban még 2017-ben 
nyújtottunk be bölcsődepályáza-
tot, amely sikeresnek bizonyult. 
Ez nagy öröm volt számunkra, 
hiszen korábban a lakosság ré-
széről is nagy igény mutatkozott 
ennek a megvalósítására. 

A szükséges előkészítő mun-
kálatok után felépült az új bölcső-
dénk, amely munkahelyteremtési 
programunkhoz is kapcsolódik, 
hiszen sok más település előtt tu-
dunk hét fő számára munkahelyet 
biztosítani 2020-ban. Mindemel-
lett fontos, hogy új intézményünk 
által a gyermekelhelyezés meg-
oldásával fi atal anyukák újra el 
tudnak helyezkedni a munkaerő-
piacon.”

Dr. Mészáros István végül hoz-
zátette: „Természetesen folyama-
tosan fi gyeljük az adódó lehetősé-
geket, mert legyen az bármilyen 
mértékű elnyert fejlesztés, támo-
gatás, program, mind a helyi la-
kosságot szolgálja.”  ÉM

Sok épülettel gazdagodtak

Amikor még épült a bölcsőde FOTÓ: MA
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ASZALÓ

Az elmúlt önkormány-
zati ciklusban 30 pá-
lyázatot nyertünk el, 
ami közel 1 milliárd 
forint fejlesztést jelen-
tett Bükkaranyosnak 
– mondta Nagy Lajos 
polgármester.
– Talán a legfontosabbak és leg-
látványosabbak az új tornacsarnok 
építése, az út- és járdafelújítások 
voltak, de megújultak önkormány-
zati épületek, közösségi, sport- és 
egészségügyi programokat szer-
veztünk. Szociális földprogrammal 
segítettük a gazdálkodni vágyókat, 
oktatással, mentorálással támogat-
tuk a munkanélkülieket – hangoz-
tatta Nagy Lajos.

Jelenleg is – az időjárás függ-
vényében – több ponton zajlanak 
munkálatok településünkön: a mű-
velődési ház és a polgármesteri 
hivatal energetikai felújításából a 

fűtéskorszerűsítés már elkészült. A 
homlokzat szigetelése és a napele-
mek elhelyezése tavasszal várható. 
Az ár- és belvízvédelmi fejlesz-
téseink során épül a patakmeder 
második szakasza. Februárban 
megkezdődnek a bölcsőde kiala-
kításának belső munkái, terveink 
szerint szeptemberben már meg-
nyílik és várja a környék legkisebb-
jeit az új, 12 férőhelyes intézmény. 

Tavasszal a szabadidőparkban egy 
új sportpark épül, így összesen már 
9 kültéri fi tnesz- és sporteszközt 
használhatnak a sportolni vágyók – 
újságolta Nagy Lajos. A Báthori úti 
kis játszótéren egy különleges ját-
szó- és oktatópark kerül majd kiala-
kításra, melynek elemei bemutatják 
a környék védett élővilágát, emellett 
a környezeti nevelést segítő progra-
mokat, kirándulásokat szervezünk 

az óvodások és iskolások részére a 
pályázatban részt vevő partnerünk-
kel, a felvidéki magyar településsel, 
Nagykövesddel közösen. Öt utcá-
ban lesznek útfelújítások és termé-
szetesen folytatódnak a közösségi 
programok ez évben is.

– Számomra és a képviselő-tes-
tület számára fontos, hogy az egyre 
növekvő számú lakosság igényeit 
szem előtt tartva, folyamatosan fej-
lődjön a település, így a következő 
időszakban is igyekszünk hasonló 
eredményességgel kihasználni a 
hazai és uniós pályázati lehetősé-
geket – érvelt Nagy Lajos. – Emel-
lett fontos feladatnak tartjuk elérni 
a településen áthaladó, a Magyar 
Közút Zrt. által kezelt út felújítását 
is. Örülünk annak, hogy a település 
megítélése pozitív, az itt élők szere-
tik Bükkaranyost, és egyre többen 
választják új otthonukként kis falun-
kat. Továbbra is arra törekszünk, 
hogy Bükkaranyos egy tiszta, nyu-
godt, biztonságos otthona legyen 
mindenkinek, ahol jó élni, ahová 
érdemes hazatérni.  BGY

Ahová érdemes hazatérni

Nagy Lajos Brüsszelben  A leendő sportpark látványterve
 FOTÓK: MA
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az elmúlt évben pluszban ellátott 
feladatokat, így ennek ellenté-
telezéseként kaptuk a pénzt, 
amelyet nem lehet személyi 
jellegű kiadásra költeni, csak 
az egészségügyi infrastruktúra 
fejlesztésére. Együttműködés 
pedig természetesen van minden 
Szerencs fejlődését szolgáló te-
vékenységünkben: Koncz Ferenc 
országgyűlési képviselő támoga-
tásáról biztosított bennünket.

Van-e olyan beruházásuk, amit 
teljes egészében kormányzati 
támogatásból valósítanak meg?
Igen. Tavaly augusztusban a 
kormány támogatásának jóvol-
tából visszakerült az útfejújítási 
programba Szerencs főutcájá-
nak újraaszfaltozása a bekecsi 
határtáblától a 37-es számú fő-
közlekedési útig. Ennek várható 
kivitelezési határideje legkésőbb 
az idei nyár, és részünkről ezért 
is köszönet jár a kormánynak. 

Hogy áll a kamionterminál ügye?
A már említett ipari parkos pályá-
zat keretében folyik a kialakítása, 

sőt már azon gondolkodunk, 
hogy miként tudnánk ennek 
területét a cukorgyári részen 
tovább bővíteni. „Mellesleg” 
ennek a munkának a kialakítását 
is elkezdtük.

Beszéljünk a szerencsi zászlósha-
jókról: mi a helyzet a csokoládé-
gyárral, és számolnak-e a cukor-
gyár valamikori újraindításával?
A Nestlé kávé- és kakaótermelé-
se nagy örömünkre folyamato-
san bővül, és ahogy már említet-
tem, tevékenységét a kormányzat 
és a város is segíti. A cukorgyár 
újraindításának gondolata 
mindig felröppen, de a csaknem 
nyolcvanmilliárdos bekerülési 
költség visszafogja a beruházási 
kedvet, igény azonban lenne rá.

Milyen elképzeléseket dolgoznak ki 
saját bevételi forrásaik növelésére?
Minden lehetséges módon támo-
gatjuk az itteni kis- és középvál-
lalkozások fejlődését. Vállalkozói 
fórumokon gyakori tájékoztatást 
adunk a lehetőségekről, és az 
összes rendelkezésünkre álló 

eszközzel segítjük a pályázókat 
beadványaik elkészítésében. 
Az önkormányzatnak is vannak 

szerény lehetőségei, például pá-
lyázatok kiírásával támogatjuk az 
első vállalkozók elindulását.  KT

a cukorgyár újraindításának ötletéig
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Javában tartanak a felújítási munkálatok az egykori cukorgyár volt kazánházi épületében  FOTÓ: VARGA ESZTER ANNA

Szerencs belvárosában új játszóterek is épülnek  MAKETT: SZERENCSI HÍREK
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A 2019-es év Szalaszend 
beruházásai, fejlesztései 
szempontjából nem volt 
változatos – jelentette ki 
dr. Tóth István, a telepü-
lés polgármestere.
– Nagy beruházásunk nem volt, a 
benyújtott pályázataink vagy elbí-
rálás alatt vannak, vagy tartaléklis-
tára kerültek. A megyénkbe érkezett 
fejlesztési forrásokból 2019-ben 
nem részesültünk. Úgy gondolom, 
a tavalyi esztendő megmutatta min-
denki számára a településünkön, 
hogy miért érdemes átgondoltan 
tervezni, megfontoltan – pénzügyi 
fegyelemmel – gazdálkodni – ér-
velt dr. Tóth István. – Stabil 2019-es 
évünk volt, az önkormányzat és in-
tézményeiben nem voltak személyi 
változások, minden önkormányzati 
terület működési szempontból 
a tervezett költségvetése 
mentén gazdálkodott. Min-
denki számára megnyug-
tató – és felemelő érzés is 
egyben –, hogy a település 
kiegyensúlyozottan gazdál-
kodik. A 2019-es pénzügyi 
mérlegünket is pozitívan zár-
tuk, és erre büszkék is vagyunk.

– Tavaly benyújtottuk a bölcsőde-
építési pályázatunkat, jelen pillanat-
ban nincs döntés ez ügyben, bízom 
benne, hogy rövidesen pozitív bírá-
lat születik. Volt még két belterületi 
útfelújítási pályázatunk, az egyik 
nem nyert, a másik tartaléklistára 
került. A kisebb beruházások – bel-
területi útkátyúzás, útpadkajavítás, 
egyéb karbantartások – részben 
saját erőből, részben közfoglalkoz-
tatási programokból valósultak meg. 
Jelen pillanatban – sajnos – nincs az 
elmúlt évről átnyúló beruházásunk.

– A 2020-as év költségvetési és 
gazdálkodási szempontból is jelen-
leg tervezés alatt áll – újságolta dr. 
Tóth István. – Átdolgozzuk, kiegé-
szítjük a 2014–2019-re megalkotott 
gazdasági, településfejlesztési prog-
ramunkat, több programelem meg-
valósult ezen tervek közül. Nagyon 

lényeges az egységes településképi 
megjelenés kialakítása, fák, virágok 
kihelyezése, a közterületek rendben 
tartása. A költségvetési irányelvek 
központi gondolata az észszerű 
költségcsökkentés és a bevételeink 
növelése. A 2019-es év értékelése 
során azonban nem szabad elfelej-
tenünk, hogy tavaly októberben volt 
az általános önkormányzati válasz-
tás, mely Szalaszenden is átformál-
ta a képviselő-testületet. Teljesen új 
grémium alakult meg, amely csele-
kedni, fejleszteni akar. Nagyon sok 
indulatos, nyomdafestéket sem tűrő 
megnyilvánulás hangzott el úgy 
a jelöltek, mint az őket támogató 
emberek részéről. Hála istennek a 
választópolgárok döntő többsége 
Szalaszend érdekeit tartotta szem 
előtt, bölcs döntést hoztak, tudták, 
mit kell tenniük.

– Szalaszend önkormányzata 
mindig is komoly hangsúlyt fektetett 
a településen működő civil szerve-
zetekkel, alapítványokkal való jó 
együttműködésre. Költségvetési és 
– lehetőségeinkhez mérten – saját 
erős támogatást nyújtunk a műkö-
désükhöz. Szerves részei a tele-
pülésnek, sok olyan tevékenységet 
vállalnak fel, amit az önkormányzat 
önmagában nem tudna megoldani. 
Szalaszend Község Önkormányza-
ta nevében itt is szeretném kifejezni 
köszönetemet és hálámat a telepü-
lés érdekében tett áldozatos tevé-
kenységükért.

– Törekvésünk az, hogy az elérhe-
tő közszolgáltatások minél szélesebb 
körben legyenek hozzáférhetőek a 
lakosok számára – hangsúlyozta dr. 
Tóth István. – Települési szinten fon-
tos, hogy milyen a falu külső meg-

jelenése. Ebben a kérdésben 
sok még a tennivalónk, van-
nak lakosok, akiket a közvet-
len lakókörnyezetük rendben 
tartása egyáltalán nem fog-
lalkoztat. A képviselő-testület 
ezt a kérdést folyamatosan 
napirenden tartja, de valószí-
nű, abba az irányba fogunk 
elmozdulni, hogy a tiszta, 
virágos, gondozott ingatla-
nok tulajdonosait fogjuk jutal-
mazni. Nem elhanyagolható, 
hogy a községünkbe érkező 
idegenek, átutazók, milyen 
képet, benyomást visznek 

magukkal.
– Információim szerint 
szinte minden 5000 
fő alatti település 
a Modern falvak 

programtól re-
méli a beruhá-

zásai jelentős 
részét, ami-
nek a keretei 
hamar kime-

rülnek. Termé-
szetesen mi sem 

vagyunk kivételek, 
e l s ő s o r b a n 

v i s z o n y -
lag kis 
köl tség-

vetésű belterületi útfelújításokban 
gondolkodunk, de a megjelenő 
pályázati kiírásokat is fi gyeljük, és 
amelyik érdekes lehet számunk-
ra, pályázatot fogunk benyújtani. 
Szalaszenden az elmúlt két évben 
hála istennek jó pár fi atal család 
vett házat, és tervezi a végleges 
letelepedését a faluban. Helyben 
járatják óvodába, iskolába a gyere-
keiket, helyi vagy környékbeli vállal-
kozásoknál dolgoznak. Ez kedvező 
folyamat, reméljük, folytatódni fog. 
Nem tartom kizártnak, hogy letele-
pedési támogatást is fogunk tudni 
nyújtani fi atal házasoknak, bizo-
nyos feltételek teljesülése esetén. 
Tisztában vagyunk vele, hogy a 
Szalaszenden lévő és a térségi vál-
lalkozásoknak munkahelyeket kell 
biztosítani, új munkahelyeket kell 
létrehozni – hangoztatta dr. Tóth 
István.  BGY

Észszerű költségcsökkentés és 
bevételnövelés Szalaszenden

Dr. Tóth István, Szalaszend polgármestere  FOTÓ: ÁDÁM JÁNOS
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Csöbör Katalin 
1. vk.

Hubay György 
2. vk.

Riz Gábor 
3. vk

Demeter Zoltán 
4. vk

Dr. Hörcsik Richárd 
5. vk

Koncz Ferenc 
6. vk

Tállai András 
7. vk

IPAR
Az elmúlt évben nagyon jelentős gazdasági beruházások indultak el, illetve valósultak meg Miskolcon a saját választókerületemben, amelyek közül a 
következőket említeném meg. Miskolc eddigi legnagyobb értékű beruházása a Lufthansa Technik AG szervizközpontja, amely 400 új munkahelyet te-
remt. A beruházás értéke 43 milliárd Ft. Új generációs termékek gyártósorait és tesztberendezéseket telepít Miskolcon a Robert Bosch Energy and Body 
Systems Kft., és elkészült a gyár 200 milliomodik terméke. Az Ongropack magyar tulajdonú vállalkozás új telephelyet hozott létre, melynek átadásán 
Orbán Viktor is jelen volt, és kiemelte az ilyen magyar tulajdonú beruházások fontosságát.

TURISZTIKA
Az elmúlt 10 esztendőnek sok és jelentős fejlesztési beruházása volt Miskolcon és szűkebben körzetemben, a 2-es választókerületben. A Diósgyőri vár, az 
új DVTK Stadion, a rendelő-, óvodafelújítások mellett még sokáig lehetne sorolni ezeket. Ám talán a leginkább szimbolikus mind közül, az a Miskolctapolcai 
Strand újjáépítése volt. Az első ütem már 2015-re megvalósult, és azóta is stabil alapja a miskolci idegenforgalomnak. De a Modern Városok Programban 
Orbán Viktor miniszterelnök és Kriza Ákos akkori polgármester megállapodása szerint a strand tovább épülhetett. Ebben a második ütemben Közép-Kelet-
Európa egyik legnagyobb wellnesscentruma épül most is Miskolctapolcán, amelynek átadását az idénre tervezzük. Ha minden jól megy, idén már nemcsak 
nyári szezonunk lesz Miskolctapolcán, hanem a 2-es ütem, a wellnesskomplexum megnyitásával az első téli szezon is kezdetét veszi.

OKTATÁS
Egykori pedagógusként nagy öröm számomra, ha választókerületünk valamely oktatási intézménye újul meg. Iskoláink korszerűsítése nem csupán 
az épületek fenntartását teszik gazdaságosabbá, településeink népességmegtartó erejét is növelik. Borsodszentgyörgyön például 85,1 millió forint 
felhasználásával a külső szigetelés és a nyílászárók cseréje mellett megújult a teljes villamos hálózat, ledes fényforrásokra cserélték a világítótesteket, 
átalakították a fűtésrendszert. De kiemelten fontos beruházás volt annak a putnoki tanuszodának a megépítése is, amely hét állami és egy egyházi 
iskola, valamint egy óvoda mintegy 3000 tanulójának biztosítja az úszásoktatás lehetőségét. Az előttünk álló hónapok fő feladata pedig a szakképzés 
fejlesztése lesz, hogy az iskolapadból kikerülő fi atalok helyt tudjanak állni a munka világában is.

MUNKAHELYTEREMTÉS
Választókerületünk 82 települése a fejlődés útját járja a mögöttünk lévő években. A kormány eredményes gazdaságpolitikájának köszönhetően nemcsak az 
Európai Unióból érkező források biztosították az előrelépést, hanem a hazai források is. Fejlődik a gazdaság, térségünk meghatározó ipari ereje, a Borsodchem új 
részleget épít, nőnek a bérek, sok területen munkaerőhiány jelentkezik. Városaink, Kazincbarcika, Sajószentpéter, Edelény új infrastruktúrákkal, létesítményekkel, 
felújított, a lakosság szolgálatában álló épületekkel gazdagodik. A Magyar Falu Program forrásaiból, valamint a Területfejlesztési Operatív Program támogatásá-
ból szinte minden településen megújult valami, óvodák, bölcsődék, konyhák, önkormányzati épületek, utak, járdák, csapadékvíz-elvezető rendszerek, szennyvíz-
hálózatok építése bizonyítja, hogy a kormányzat, az önkormányzatok, a vállalkozások és a civil szféra eredményesen tud összefogni a fejlődés érdekében. 

KULTÚRA
A Nemzeti Várprogram keretében választókerületünk négy vár újult meg. A beruházások során több mint 6 milliárd Ft érkezik térségünkbe, így különösen nagy 
örömünkre szolgál, hogy ebben is partnert találhattunk Magyarország Kormányában Abaúj és Zemplén turisztikai felvirágoztatásáért! Füzér várának fejlesztése 
már meghaladja a 3,5 milliárd Ft-ot, Boldogkő Vára 570 millió Ft-ból kap újabb turisztikai vonzerőt generáló felújítást és kiállításokat, a sárospataki Rákóczi Vár 
további kiállításokkal gazdagodik, míg a sátoraljaújhelyi vár látogathatóságát tesszük könnyebbé, illetve kiállítótereket és fogadóépületet hozunk létre mintegy 
1,9 milliárd Ft támogatásból. A Nemzeti Kastélyprogram kiemelkedő eleme a Füzérradványi Károlyi Kastély sok éven át óhajtott teljes megújulása. A Borsi Rákó-
czi-kastély felújításának I. üteme idén nyáron elkészült, és már elkezdődtek a II. ütem munkálatai is. 

FEJLESZTÉSEK
A következő években ebben a választókerületben jogosan mondhatjuk, hogy minden a fejlesztésről, a munkahelyteremtésről szól. Összességében 
meghökkentően nagy, több száz milliárd forinttal gazdagodik a választókerületünk, melyből csak a tiszaújvárosi poliolüzem majd 400 milliárdba kerül. 
A szikszói térségben a Hell folyamatosan fejleszt, a 37-es út közel 40 milliárdos állami támogatásból újul meg és válik négysávossá. A választókerü-
letünk önkormányzataiba pedig több mint 30 milliárd forint érkezik úgynevezett TOP-os vagy más, többek között idegenforgalmat elősegítő pályázati 
formában.  

INFRASTRUKTÚRA
„Egyértelmű célok mentén, őszinte szándékkal és határozott elképzelésekkel lehet valódi értékeket teremteni, legyen szó akár gazdasági, egészségügyi 
vagy kulturális fejlesztésről. Az elmúlt években kb. 3,7 milliárd forintnyi munkahelyteremtéssel kapcsolatos fejlesztés valósult meg, illetve kezdődött el 
a választókerületemben, mintegy 100 km út épült több mint 6 milliárd forint értékben, továbbá olyan iparterületek kialakítása kezdődött meg, melyek a 
helyi cégek bővítésére és új vállalkozások létrehozására nyújtanak lehetőséget. Sokatmondó számok, melyek stabil munkahelyeket teremtenek, így a 
dél-borsodi és bükkaljai családok számára biztos és élhető hátteret, gyermekeinknek pedig hosszú távon jövőt és biztonságot jelentenek: ezen célokért 
jelenleg és a következő években is mindent meg fogunk tenni” – hangsúlyozta Tállai András országgyűlési képviselő.
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Taktakenéz önkormány-
zatának folyamatban lévő 
legnagyobb beruházása 
a „Szennyvízelvezetés és 
-kezelési fejlesztés” című 
projekt, mely a KEHOP 
2.2.2 pályázati kiírás 
alapján valósul meg.

– A belterületen a hálózat kiépíté-
se lassan befejeződik (pótmunkák 
még lesznek). Épül a szennyvíztisz-
tító telep is – mondta Molnár Tibor, 
Taktakenéz polgármestere. A próba-
üzemre tavasszal kerül sor, melyhez 
megfelelő számú rákötés szüksé-
ges. A szennyvízcsatorna-hálózat és 
szennyvíztisztító telep üzemeltetője 
a Borsodvíz Zrt. lesz. Amely háztar-
tás a próbaüzem elején rácsatlakozik 
a hálózatra, hat hónapig mentesül a 
szennyvízdíj fi zetése alól.

– Az „Önkormányzati épületek 
energetikai korszerűsítése” megne-
vezésű pályázaton az önkormány-
zat közel 34 millió Ft-ot nyert el. A 
beruházás befejeződött, melynek 
keretében a Bóbita Óvoda-Konyhán 
napelem és napkollektorok kerültek 
elhelyezésre. Megvalósult a radiátor-
szelepek cseréje termoszelepekre, 
valamint a korszerűtlen lámpatestek 
és izzók cseréje is LED-lámpákra 
és -izzókra. A polgármesteri hiva-
talban a padlástérben üveggyapot 

hőszigetelés elhelyezése valósult 
meg geotextilborítással, valamint az 
északi homlokzatra 16 cm-es hőszi-
getelő rendszer került. Mindkét fenti 
intézményben megvalósult energe-
tikai felújításának köszönhetően az 
épületekben (fűtés-világítás) jelentős 
megtakarítás érhető el, mely az ön-
kormányzatot jobb anyagi helyzetbe 
hozhatja. A Taktakenéz Községért 
Egyesület – mint civil szervezet – si-
keresen pályázott a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. felé, ahol működési, 
fenntartási, képzési költségekre 200 
ezer Ft támogatást nyert el. Fel-
használása folyamatosan történik. A 
„Helyi identitást erősítő programok 
megvalósulására” kiírt TOP 5.3.1. 
pályázatban több önkormányzat kö-
zösen pályázott sikeresen. Ennek 
következtében Taktakenéz Község 

Önkormányzata 19 300 300 Ft támo-
gatásban részesült. Az elnyert pénz 
2019. december 23-án az elkülöní-
tett számlára megérkezett, melynek 
felhasználására a következő idő-
szakban kerülhet sor. Ennek kereté-
ben kulturális rendezvények, előadá-
sok, kirándulások megvalósítását 
tervezzük, összefogva a helyi civil 
szervezetekkel (Polgárőr Egyesület, 
Taktakenéz Községért Egyesület). 
Szeretnénk a nyugdíjasok számára 
is megfelelő programokat szervezni.

– A Leader-csoport tagjaként 
szintén pályázott az önkormányzat 
– újságolta Molnár Tibor. – A térségi 
Leader szervezet 1962 E Ft támoga-
tást javasolt a Magyar Államkincstár 
felé megállapítani részünkre. Ezen 
összeget az önkormányzat – meg-
előlegezve a pályázati összeg kiuta-
lását – már felhasználta: 2019-ben a 
falunapot és egy Aggtelek–Rozsnyó 
(54 fős) kirándulást szervezett meg.

– Új színfoltként jelent meg az el-
múlt évben a Magyar falu program pá-
lyázati kiírása, amire az ötezer fő alatti 
települések pályázhattak. Taktakenéz 
két pályázatot nyújtott be. Orvosi mű-
szerek, eszközök beszerzésére közel 
2 millió Ft-ot, Művelődési Házra 23 
millió Ft-ot sikerült elnyerni. Orvosi 
eszközök között szinte minden hiány-
zó eszközt, felszerelést tudtunk vásá-
rolni, amiben hiány mutatkozott, vagy 
a már elhasználódott berendezést si-
került kicserélni a Védőnői Felnőtt- és 
Gyermek Háziorvosi körzetekben.

– A Művelődési Házra kapott tá-
mogatási összeg az alábbiak sze-
rint alakul: épület műszaki felújítá-
sa, eszközbeszerzés (100 db szék, 
12 db asztal). Közösségszervező 
bére egy évre, programok megva-
lósítása. Természetesen a szük-
séges műszaki tervdokumentáció 
elkészítése, műszaki ellenőrzés, 
szakfelügyeleti tanácsadás is a 
pályázati összegben szerepel. Az 
eszközbeszerzés már megtörtént, 
az épület felújítása pedig lassan a 
végéhez közeledik. A programok 
megvalósítása folyamatosan zajlik. 
Májusban falunapot, nyugdíjas-ta-
lálkozót, gyermeknapi programo-
kat, játszóházat tartunk. A felújított 
épületet egy jótékonysági bállal 
szeretnénk felavatni és átadni a la-
kosság részére.

– Taktakenéz önkormányzatának 
a következő évek legfontosabb fel-
adata a tönkrement, elhasználódott 
belterületi utak felújítása. Az intéz-
mények fejlesztését is szem előtt 
tartjuk, amennyiben ehhez kapcsoló-
dó pályázat megjelenik: élünk a lehe-
tőséggel. Településünkön viszonylag 
sok a nyugdíjas korú ember. Az ön-
kormányzat 3 szociális gondozónője 
nagy fi gyelemmel gondoskodik a rá-
szorulókról (házi gondozás-ápolás, 
ebédkihordás). A helyi programokra 
elnyert pályázati összegből minél 
több rendezvényt kívánunk tartani 
azért, hogy a helyi közösségeket 
összekovácsoljuk.  ÉM

A gyarapodó Taktakenéz

Molnár Tibor, Taktakenéz polgármes-
tere FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM

TAKTAKENÉZ

Bóbita Óvoda FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM Taktakenéz madártávlatból FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUMS
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Az országos lista élén áll me-
gyénk a beruházásokat tekintve 
a statisztikai adatok szerint is. A 
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Önkormányzat mivel járult hozzá, 
hogy ilyen kimagasló mutatók 
születtek 2019-ben?
Megyénk települései 1051 darab 
pályázatot adtak be TOP-os for-
rásokra, ebből 566-ot ítélt támo-
gatásra a közreműködő hatóság. 
Az összesítés szerint eddig 538 
projektre 98,5 milliárd forintot 
már kifi zettek. A pénzügyi zárás 
után ez valószínűleg 100 milliárd 

forint fölé kúszik, vagyis több 
mint 100 milliárd forintot nyertek 
el fejlesztésre a megyei telepü-
lések. A pályázatok megvalósítá-
sában, vagyis a projektmenedzs-
menti folyamatokban segített 
a megyei önkormányzat is. 
Épültek ipari parkok, korszerű-
södtek óvodák, iskolák, bölcső-
dék, egészségügyi intézmények. 
Nagy hangsúlyt helyeztünk a 
környezetvédelemre, ezen belül 
is az energetikai beruházásokra, 
de ebből a forrásból valósultak 
meg turisztikai fejlesztések 
is. Még sorolhatnám az ered-
ményeket, de a legfontosabb 
közös tulajdonság ezekben a 
beruházásokban, hogy a térség, 
a település népességmegtartó 
erejét növelik, ezek tehetik újra 
vonzóvá a megyei településeket, 
ezzel tovább növelve a térség-
ben a beruházási hajlandóságot. 
Ezzel párhuzamosan kormány-
zati támogatással és megyénk 
kormánypárti országgyűlési kép-
viselőinek hathatós közbenjárá-
sával is sokat fejlődött megyénk 
oktatási és a sportinfrastruk-
túrája, vagy bővült az elérhető 
szolgáltatások köre. Mindez 
azért fontos, mert a befektetők, 
akár már egy kisebb volumenű 
termelőüzemnél is megnézik, 
munkavállalóiknak mennyi és 
milyen minőségű szolgáltatáso-
kat képes biztosítani a térség, 
ahová betelepülnének. Kiemel-

ném a kormány és a megyei kor-
mánypolitikusok együttműködé-
sének egy másik szegmensben, 
a megyei úthálózat fejlesztésé-
ben elért eredményeit is. Csak 
néhány példát említve: az M3-as 
autópálya továbbépül testvérme-
gyénk, Kassa felé; a 37-es utat 
Szerencsig meghosszabbítják, 
felújítják a tokaji Erzsébet hidat. 
Ezek is növelhetik a beruházási 
kedvet.

Megmarad-e a lendület 2020-ban? 
Milyen projektek valósulhatnak 
meg az idén, illetve vannak-e még 
pályázati források?
Ahogy már részben utaltam 
rá, a beruházási kedvet a 
befektetésösztönzési folya-
matokkal mind a megyei ön-
kormányzat, mind a kormány 
növelni tudja. A kormánypárti 
képviselők pedig a megye 
fejlődése érdekében tudnak 
továbbra is eredményesen lob-
bizni. Ugyanakkor már egy EU-s 
pénzügyi ciklus végén vagyunk, 
lassan kifutunk a pályázatokból, 
a projektek megvalósultak, és 
nekünk most már arra kell töre-
kedni, hogy a kormány ösztönző 
tevékenysége és fejlesztései 
mellett a következő időszakban 
is az egyik legeredményesebben 
pályázó megye legyünk. Vagyis 
fel kell készülni az EU-s támoga-
tások következő időszakára. Mi 
ehhez, ahogy eddig, ez után is 

minden segítséget megadunk, 
sőt, még nagyobb hangsúlyt 
helyezünk majd a területfejlesz-
tésre, ami a megyei közgyűlés 
mellett működő bizottsági struk-
túrában is megmutatkozik. A 
területfejlesztés, összekapcsolva 
a turisztikával, önálló bizottságot 
kapott. De hangsúlyossá kíván-
juk tenni együttműködésünket 
a civil szektorral és a történelmi 
egyházakkal, a megye sportéle-
tében és az ifjúságvédelemben 
is aktívabb szerepre készülünk, 
és határozottabbak leszünk a 
környezetvédelem, klímapolitika 
területén. Határmegyeként pedig 
kiemelten támogatjuk a kormány 
nemzetpolitikai törekvéseit.

A megyei közgyűlés új elnökeként 
milyen célkitűzéseket fogalmazott 
meg 2020-ra?
Tovább növelni a megyei 
befektetések számát, a turiszti-
kai fejlesztésekkel, valamint a 
civil szektorral és a történelmi 
egyházakkal is együttműködve 
vonzóbbá tenni a megye telepü-
léseit, hogy a fi atalok helyben 
maradjanak, vagy itt találjanak 
otthonra. Ez több mint egy évre 
szóló program, inkább a ciklus-
ra vonatkozó kihívás, aminek 
szeretnénk megfelelni a megyei 
önkormányzat és a közgyűlés, 
valamint társszerveink minden, 
velünk együtt dolgozó szereplő-
jével.  BGY S
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Vonzóbbá tenni a 
megye településeit
– interjú Bánné dr. Gál Boglárkával, a 
B.-A.-Z. Megyei Közgyűlés elnökével

Kormányzati 
támogatással és 

megyénk 
kormánypárti 
országgyűlési 

képviselőinek hat-
hatós közbenjárásá-
val is sokat fejlődött  
megyénk, bővült az 
elérhető szolgáltatá-

sok köre – 
hangsúlyozta Bánné 

dr. Gál Boglárka, 
a megyei közgyűlés 

elnöke.
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Bihall Tamás: „A beruhá-
zásokat tekintve Borsod-
Abaúj-Zemplén az orszá-
gos lista élén áll.”

Az ipari termelés lendületben van 
megyénkben, és minden esélyünk 
megvan arra, hogy ez a pozitív 
tendencia folytatódik 2020-ban – 
nyilatkozta Bihall Tamás, a BOKIK 
elnöke.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye az 
országos lista élén áll beruházások 
tekintetében a KSH legfrissebb – 
az elmúlt év első háromnegyedét 
áttekintő – elemzése szerint. Mi 
áll e mögött a kiemelkedő teljesít-
mény mögött?
Ez a teljesítmény természetesen 
az elmúlt évek növekvő gazda-
sági prosperálásából követke-
zik, hiszen a megye gazdaságá-
nak szinte minden területe, de 
különösen a két meghatározó 
ágazat, a vegyipar és a jármű-
ipar jelentős termelésbővülést 
mutatott. Az előbbinél meg-
határozó elem, hogy a Mol 
Petrolkémia Tiszaújvárosban 1,2 
milliárd euró értékű beruházást 
hajt végre, poliolüzemet épít. 
A vegyiparban nagyon tuda-
tos, tervszerű fejlesztés folyik, 
örülünk, hogy a Mol stratégiai 
kérdésnek tekinti a petrolkémi-
ai üzletág erősítését. De emel-
lett a megyei gazdaság szinte 
minden ágazatában – például a 
járműiparban, a turizmusban 
is – komoly gép- és technoló-
giai beruházások történtek, 
üzemcsarnokok, különböző 
létesítmények épültek és épül-
nek. Egyértelmű, hogy ezeket 
a beruházásokat a gazdaság 
növekedése hajtja, és lényeges, 
hogy a külföldi cégek mellett 
a hazai kis- és középvállala-
toknál is élénk ez a folyamat. 
Mindezek után nem véletlen, 
hogy megyénk az egy főre jutó 
ipari termelés mutatójában 
is felzárkózott a fejlett vidéki 
nagyvárosok, ipari körzetek – 
Győr-Moson-Sopron, Bács-Kis-
kun megye, illetve Kecskemét, 
Tatabánya, Székesfehérvár 
– mellé.

De nem hagyható fi gyelmen kívül 
az sem, hogy az ipari termelés a ta-
valyi év első 9 hónapjában megtor-
pant nálunk. Ez minek tudható be?
A vegyipar részesedése a megye 
iparában közel 40 százalékos, és 
ebben az ágazatban volt egy 10 
százalék feletti exportcsökkenés, 
ami a nyugat-európai gazdasági 
növekedés lassulásával magya-
rázható. De hozzá kell tenni azt 
is, hogy a legnagyobb vegyipari 
vállalatunknál voltak tervezett 
karbantartási leállások, amelyek 
értelemszerűen befolyásolták 
a munkát. Vagyis a visszaesés 
nyilvánvalóan átmeneti, hiszen 
ahogy már említettem, a Mol Pet-
rolkémiánál zajlik egy gigaberu-
házás, és a BorsodChem, vala-
mint a KISS Cégcsoport is jelentős 
fejlesztéseket tervez. Ezek előre 

vetítik a termelés bővülését. 
Összességében az ipari termelés 
lendületben van megyénkben.

A foglalkoztatási helyzet a vállal-
kozások fejlődése szempontjából 
az egyik meghatározó kérdés. Ho-
gyan áll a megye munkaerőpiaca?
A jelenlegi helyzet a múltban 
gyökerezik, a válaszhoz vissza 
kell mennünk kicsit az időben. Az 
1990-es években a megye gaz-
dasága kritikus helyzetben volt, 
a kohászat és a bányászat össze-
omlása miatt térségek süllyedtek 
teljes depresszióba. Százezer 
munkahely szűnt meg. Borzasz-
tóan nagy szám ez, és maga a 
helyzet szinte háborús pusztítás-
hoz hasonlítható. A nemzetközi 
tapasztalatok azt mutatják, hogy 
egy ilyen csapásból egy régió 

30-40 év alatt tud csak magához 
térni. Ehhez képest nagyszerű 
teljesítmény, hogy a mi megyénk-
ben 20-25 év alatt sikerült újra 
létrehozni egy működőképes 
ipart. A munkanélküliségi rátát 
illetően már a középmezőnyben 
vagyunk, viszont a foglalkoztatási 
rátánk alacsony, de ha azt nézzük, 
hogy tíz évvel ezelőtt mindössze 
45-46 százalék volt, a mostani 
56 százalék nagy előrelépés. 
Szomorú, hogy még mindig van 
a megyében körülbelül 40 ezer 
ember, akiket nem sikerült az 
elsődleges munkaerőpiacra vinni. 
Ennek a létszámnak mintegy fele 
közmunkás, a többi munkanél-
küli. Nagyon nehéz helyzet ez, 
amelynek a megoldása folyamatos 
feladatot jelent. Hiszen miközben 
itt van ez a 40 ezer ember, mint-
egy 30-40 ezer ember hiányzik 
a megye munkaerőpiacáról. A 
meglévő helyi munkaerő csak egy 
adott szintig tudja kiszolgálni a 
cégeket, már most sok területre 
ukrán, szlovák és török munká-
sok érkeznek. A továbblépésben 
kiemelt szerepe van az oktatás-
nak, többek közt a felnőtt át- és 
továbbképzésnek. Elemi szükség-
let, hogy megvalósítsuk a képzés 
és a munkaerőpiac igényeinek 
minél közelebb hozását. Ez régi 
törekvés, de az összehangolás 
mégis nehéz, hiszen rengeteg 
érdek, esetenként ellenérdek 
jelenik meg. A kormányzat most 
kialakítandó stratégiája – amelyet 
a kamara is támogat – segíti majd 
a megoldást.

Milyen évet prognosztizál a BOKIK 
2020-ra?
Ahogy arról már beszéltünk, 
megyénk jelenlegi gazdasági 
helyzete kedvező, és a mai tudá-
sunk szerint idén is folytatódik 
ez a pozitív tendencia. Kamara-
ként mi is mérünk, tapasztalunk 
megrendelői visszaeséseket az 
autóipar beszállítói frontján, de 
összességében azt gondolom, 
minden esélyünk megvan arra, 
hogy növekvő pályán maradjunk.  
Szinte nincs olyan tagvállalatunk, 
amely ne fejlesztésekről, piacbő-
vítésekről számolna be.  ÉM

A gazdaság növekedése a hajtóerő

Bihall Tamás, a BOKIK elnöke

A 2020-as év legfon-
tosabb információja, 
hogy egy hónap múlva 
új székházba költözünk 
– újságolja Soós Tibor, 
a Zenit-Auto Rent Kft. 
ügyvezetője. 
– Miskolctapolcáról a Futó utca kö-
zepére tesszük át a székhelyünket. 
Kinőttük a Zenit Panzió épületét, 
ahol kezdetektől vagyunk, mivel 
egyre nagyobb ügyfélkörrel és gép-
járműparkkal rendelkezünk – mond-
ta Havasi Viktor operatív vezető. 
– Szeretnénk ügyfeleinket XXI. szá-
zadi körülmények között fogadni a 
továbbiakban. Kollégáink létszáma 
folyamatosan növekszik, így az új, 
modern székházunkban kényelme-
sebb, tágabb környezetben dolgoz-
hatnak majd. A 650 négyzetméter 
alapterületű épület kivitelezését a 
helyi Gerixon Kft. végezte.

– A Zenit Panzió a továbbiakban is-
mét önállóan tud üzemelni. Az elmúlt 
évben végrehajtott fejlesztéseinknek 
köszönhetően a Magyar Szálloda 

Szövetség a legmagasabb, 4 csilla-
gos minősítéssel illette panziónkat.

– Ügyfeleink által kedvelt nyitva-
tartásunk továbbra is mindennap 
reggel nyolc órától este hétig tart 
majd az új székhelyünkön is – vet-
te át a szót Soós Tibor. – Kollégá-
ink létszámát bővíteni szeretnénk 
az elkövetkezendő időszakban, így 
például adminisztratív, pénzügyes, 
értékesítő munkatársakat keresünk. 
Az új székhelyünk „okosépület” 
lesz, a kor igényeinek megfelelően, 
nagyobb bemutatóteremmel, tágas 
irodákkal, tárgyalókkal. Ezáltal ma-

gasabb színvonalon, komplexebben 
tudjuk majd kiszolgálni ügyfeleinket. 
Vásárló- és munkatársbarát környe-
zetet hozunk létre egyedi stílusban. 
Szolgáltatócsapat lévén mi nemcsak 
értékesítünk, hanem folyamatos sze-
mélyes kapcsolatot tartunk a partne-
reinkkel. A fő profi lunk továbbra is a 
személy- és haszongépjárművek 
rövid és hosszabb távú bérbeadása, 
kölcsönzése, valamint tartós bérlet- 
és fl ottakezelés. Közösségi oldala-
inkon pedig legfontosabb informá-
cióink, újdonságaink naprakészen 
megtalálhatók, követhetők lesznek.

– Márkafüggetlen szolgáltatóként 
ügyfeleinknek nem csupán egy 
gyártó termékeit ajánljuk ki, hanem 
megkeressük számukra a legmeg-
felelőbb ár-érték arányú megoldást 
– hangsúlyozta Soós Tibor. – Je-
lenlegi fl ottánkban több márka leg-
újabb modelljei is megtalálhatók, 
ezáltal ügyfeleink egy tartós bérleti 
konstrukció előtt akár ki is tudják 
hosszabb távon próbálni a kisze-
melt gépkocsit. Ezután egy tartós 
bérleti konstrukció elkészítése 
történik, természetesen az ügyfél 
igényei szerint. Célunk partnereink 
maximális kiszolgálása, mint ahogy 
az elmúlt 23 évben tettük, s ezáltal 
hosszú távú üzleti kapcsolatok épí-
tése régiónkban.  ÉM

Új székházba költözik a Zenit-Auto Rent

INFORMÁCIÓ
auto@zenitautorent.hu
www.zenitautorent.hu
Tel.: 46/564-255

TWIN ’93 KFT. 
3533 Miskolc, Lorántffy Zs. u. 36.
Telefon:  06 70 333-9606, 06 20/3988-883
e-mail: twin.kft@upcmail.hu www.twin93.hu

*2 éves gyártói teljes körű +3 év/100 000 km teljes körű Jeep (MAXIMUM CARE) 
kiterjesztett garancia. A képen szereplő modellek vegyes átlagfogyasztása: 4,8–8,3 
l/100 km; CO2-kibocsátás: 125–190 g/km. Az akció a készlet erejéig érvényes.
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért érdeklődjön a hivatalos márkakeres-
kedésekben, vagy látogasson el a www.jeep.hu weboldalra. **AZ EREDETI

381473

A Zenit-Auto új székháza FOTÓ: MAGÁNARCHÍVUM
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Selyemréti társasház
Miskolc belvárosában, jó tömegközlekedéssel ellátott, 
Selyemrét városrészben található legújabb 42 lakásos 
társasházunk.

Lakásaink mindegyike azonnal 
�����������������������������
igénybevételére jogosult.

+36 (30) 678 29 77
www.selyemreti-tarsashaz.hu
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Salvaguardia Holding Zrt.
3526 Miskolc, Álmos utca 5/A.
Tel.: +36 20/400-8502, +36 20/400-8500, +36 46/508-534
Fax: +36 46/508-533
E-mail: svgrt@svgrt.hu  • Web: www.salvaguardia.hu

MEGBÍZHATÓSÁG, SZAKMAI 
ALKALMASSÁG, KÖLCSÖNÖS 

BIZALOM – 
ez jövőképünk három pillére.

MEGBÍZHATÓSÁG
Teljes mértékben a kölcsönös együtt 

gondolkodás és feladatmegoldás irányába 
kötelezzük el magunkat.

ALKALMASSÁG
A vagyonvédelem bármely területén képesek 

vagyunk Megbízóink érdekeit 
képviselni a hatályos jogszabályok szerint.

KÖLCSÖNÖS ELÉGEDETTSÉG
Megbízóink elégedettségéhez színvonalas 

szolgáltatásainkon túl hozzájárul a 
feladatok pontos dokumentálása és ellenőrzése, 

valamint az igényekre történő gyors reagálás.
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SZOLGÁLTATÁSAINK

• Élőerős őrzés-védelem

• Pénz- és értékszállítás

• Rendezvénybiztosítás

• Távfelügyeleti szolgáltatások

• Elektronikus biztonsági rendszerek

• Magánnyomozás

• Járműfelügyelet

• Épületüzemeltetés

• Tűz-, munka- és környezetvédelem

• Porta, recepció, telefonszolgálat

• Takarítás, parkgondozás, hóeltakarítás és   

 síkosságmentesítés

Cégünk a Személy-, Vagyonvédelmi és Magánnyomozói Szakmai Kamara tagja.
Az őrzés-védelmi, valamint a pénz- és értékszállítási tevékenységre az ALLIANZ 

Hungária Biztosító Zrt.-nél rendelkezünk teljes körű felelősségbiztosítással 
(200 M Ft/év, illetve 20 M Ft/kár).

376202
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MISKOLC BELVÁROSHOZ KÖZELI 
CSALÁDIAS KÖRNYEZETBEN ÉPÜL 
AZ ÚJ BODÓTERASZ TÁRSASHÁZ!
• 56 db új és a legmodernebb technológiával felszerelt energiatakarékos lakások 

várnak rád!

• A lakás alapterületek 45 m2����������2-ig terjednek, akár saját kerttel is.

• ����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������

+36 (30) 678 29 77
www.bodoterasz.hu

MISKOLC BELVÁROSHOZ KÖZELI 
CSALÁDIAS KÖRNYEZETBEN ÉPÜL 
AZ ÚJ BODÓTERASZ TÁRSASHÁZ!
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