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5600 négyzetméteres logisztikai csarnokkal bõvült a Prec-Cast

Az állam és a sátoraljaújhelyi
Prec-Cast Öntödei Kft. közötti stratégiai megállapodást jelentett be
Szijjártó Péter külügyi államtitkár
a cég legújabb logisztikai csarnokának átadóján. A politikus kiemelte:
az országban kiemelt cél, hogy hazánk Európa termelési központja
legyen, ebben pedig az autóipari beszállító vállalatok kulcsszerepet játszanak. A csarnokátadón Hörcsik
Richárd országgyűlési képviselő azt
hangsúlyozta, a német tulajdonú
cég bővítése egyet jelent a munkahelyteremtéssel, amely az egyik legfontosabb ebben a térségben.
Az autóipari cégek fellendülése
érezhető hatással van a magyarországi
nagy beszállító vállalatokra is. Ennek
erősítésére a kormány minden támogatást megad a Prec Casthoz hasonló
alkatrész gyártó vállalatoknak - hangsúlyozta Szijjártó Péter külügyi és
külgazdasági államtitkár, az Öntödei
Kft. legújabb logisztikai csarnokának
átadásán.
Az államtitkár a Zemplén Televíziónak nyilatkozta; felhívta a Magyar-

Hírek röviden

Nagy az érdeklődés a színházi előadások iránt

Óriási az érdeklődés a sátoraljaújhelyi színházi előadások iránt. Az évadra közel 100 bérlettel több fogyott mint az előző években. A nagy
érdeklődésre való tekintettel a Kossuth Lajos
Művelődéi Központ úgy döntött, hogy megalakítja Sátoraljaújhely amatőr társulatát a Zemplén Stúdió Színházat.

Még az idén lehet pályázni falusi szálláshelyek kialakítására

A vidékfejlesztési célok megvalósulásához a
2007-2013 közötti időszakban mintegy 262
milliárd forintos hazai és uniós források bevonására volt és még van lehetőség. Az egyik, a
helyi turizmus erősítését szolgáló pályázat a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez a
LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével járul hozzá. Térségünkben 55, a Zempléni Tájak Vidékfejlesztési Egyesület működési területén található településről nyújtható be
pályázat.

Szakmai nap a Katolikus KERI-ben

Hogyan működik a tőzsde, milyen jelekkel írnak a gyorsírók, hogyan hasznosítható az iskolában megszerzett informatikai tudás.
Szakmai bemutatónapot tartottak a sátoraljaújhelyi katolikus szakközépiskola és gimnáziumban. A szakmai bemutatót elsősorban az
általános iskolásoknak szervezték, de a középiskolások is tanultak belőle, mert ezen a
napon az iskola valamennyi szakmacsoportja
bemutatkozott.

Folytatódik az állattenyésztési program
Sátoraljaújhelyen

Az egykori határőr laktanya melletti telepen
tartja a sátoraljaújhelyi önkormányzat azokat
a sertéseket, amelyeket az értékteremtő közmunkaprogram segítségével vásároltak 2013
év tavaszán. A felhizlalt állatok húsát a város
konyháján használták fel. Az állattenyésztési
ágazatot mezőgazdasági tevékenységgel
egészítették ki. Az éven még kisebb arányban
ugyan, de a saját termelésű kukoricával is tudták etetni a sertéseket.

Hivatalok Nyílt Napja

Az elektronikus közigazgatás előnyeiről, annak használatáról és az egyszerűbb közigazgatásról hallgattak előadást azok a fiatalok,
akik résztvettek a Hivatalok Nyílt Napján Sátoraljaújhelyen és Sárospatakon. Az országos
rendezvényhez területünkön a járási hivatalok
csatlakoztak és azok a szakigazgatási szervek, amelyek itt is működnek.

Hungarikum díj Tokaj-Hegyaljának és az
aszúnak

A “hungarikum díj” elismerése a borvidéknek,
az itt élőknek, kifejezve azt, hogy az a munka,
amit itt végeznek, világviszonylatban is rendkívül jelentős és rendkívül ritka - mondta
Prácser Miklós, a Hegyközségi Tanács elnöke, Tokajban megtartott tájékoztatóján.
Hungarikum díjat kapott az aszú, és a borvi-

országon működő nagy autógyáraknak a figyelmét a Prec Castra, felvette
a kapcsolatot az Audi és a Mercedes
vezetőivel és már vannak előrelépések ebben az ügyben. Kijelentette,
hogy a szükséges infrastrukturális beruházásokat el fogják végezni megfelelő menetrendben, valamint utasította a Nemzeti Külgazdasági Hivatal elnökhelyettesét - aki a beruházások
ösztönzésével foglalkozik -, hogy vegye fel a kapcsolatot az Öntödei Kft.
vezetésével, hogy a lehetséges további beruházások állami támogatásáról
egyeztessenek.
A Prec Cast, mint a térség egyik
legnagyobb munkáltatója, fontos lépést tett annak érdekében, hogy bővítse piaci részesedését. Ezzel nem csak
egy jelentős technológiai fejlődést
hoz Zemplénbe, hanem munkahelyeket is teremt. Éppen ezért fontos ez a
stratégiai megállapodás - emelte ki az
átadón Hörcsik Richárd országgyűlési
képviselő. Mint mondta, nem csak a
21. század technológiája érkezik Sátoraljaújhelybe, amivel részese leszünk annak az Európának, ahol meghatározó szava van a magyarországi

beszállítóknak a gépkocsi iparban, hanem új munkahelyeket is teremt, elsősorban fiataloknak, akik itt tartják a
családokat az elvándorlás helyett.
A város polgármestere szerint a vállalat további fejlesztése, ami egy új
gyártócsarnok megépítését is jelenti,
számos hozadékkal jár. Ilyen például
a térség úthálózatának javítása, amely
nem csak az itt élőknek, de az itt működő gyáraknak is fontos. Ez magában hordozhatja azt is - az áru szállítás miatt -, hogy a nagy elkerülő út is
megépüljön Sátoraljaújhelyen.
Ebben az évben száz új munkaerőt
tudott felvenni a cég. A kormányzati

támogatással és piaci helyzetük javulásával újabb gyártócsarnokot tudtak
beüzemelni, amelynek egyik fontos
lépése volt az átadott logisztikai csarnok - fogalmazott az átadón Wilhelm
Rambold, a Prec Cast Öntödei Kft tulajdonosa. Ez az új beruházás is szükséges ahhoz, hogy 2014-ben további
száz munkahelyet tudjunk biztosítani
új munkavállalók részére - mondta.
Az új csarnokot rekord gyorsasággal, mint egy fél év alatt építették
meg, amelyhez a tervezők, kivitelezők és a hatóságok közös összehangolt munkájára volt szükség.

dék, mint kultúrtáj is. A tájékoztatón elhangzott: a világörökségi területre vonatkozó szabályozás egyik legfontosabb dokumentuma, a
kezelési terv már készül. A későbbiekben pedig elkezdődik egy társadalmasítási folyamat:
a szeptembertől működő világörökségi gondnokság szakmai és lakossági fórumokon gyűjti majd össze és véleményezteti az elképzeléseket.

netet mondott önzetlenségükért azoknak az
embereknek, akik saját vérükkel segítenek
beteg embertársaiknak. A többszörös véradók
oklevélben és ajándékban részesültek.

iskola diákjai és pedagógusai műsorral és
kézműves foglalkozással várták a gyerekeket
és szüleiket. A rendezvény elsődleges célja az
volt, hogy az oktatási intézmény bemutassa
milyen oktató, nevelő munka zajlik, illetve
hogy az iskola előtt álló óvodások megismerjék a tanítókat.

Szociális tűzifa program

A kormányzat a rezsicsökkentés részeként a
fával tüzelők megsegítésére külön programot
dolgozott ki. A településekhez már megérkeztek a támogatások, jelentette be sajtótájékoztatóján Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő. A segítség az ötös számú választókörzet
területén eléri a 60 millió forintot. A tüzelők kiosztása december elejétől folyamatosan, és a
helyi önkormányzatokon keresztül történik.

Foglalkoztatás a közművelődésben

Új szakkörök, klubok indítását tervezi a sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ. Ebben nyújt segítséget az a 14 kulturális területen tevékenykedő személy, melyet
egy sikeres pályázatnak köszönhetően tud
foglalkoztatni az intézmény. Az új munkatársak felmérik a városban az igényeket és ennek megfelelően indulnak majd útjukra a klubfoglalkozások.

Mikulás-napi futás Sátoraljaújhelyen

A decemberi hideg sem tántorította el a gyerekeket és a fiatalokat attól, hogy bekapcsolódjanak a Mikulás-napi futásba. Nem egyszerű
sportprogram volt ez a fiataloknak, de egyben
jótékonysági akció is volt. A résztvevő gyerekek egy-egy cipősdoboznyi játékkal segítették
a rászoruló gyerekeket. Az akció során nagyon sok ajándék gyűlt össze a város karácsonyfája alatt.

Karácsonyi ünnepséget szervezett a dohánygyár

A sátoraljaújhelyi Latabár Színház adott helyet az idén 122 éves fennállását ünneplő Dohánygyár karácsonyi ünnepségének. A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően a
cég vezérigazgatója köszöntötte a vállalat dolgozóit, a magyar tulajdonosokat, és a meghívott vendégeket. A rendezvényen jelentették
be az a közel kétmilliárdos fejlesztést, amelyet
a következő évben indít el a gyár.

Étkezési utalványt kaptak a 70 év feletti
nyugdíjasok Sátoraljaújhelyen

Megvan az új kivitelező a mászófal központ építésére Sátoraljaújhelyen

Aláírták a sátoraljaújhelyi mászófal központ új
kivitelezőjének megbízási szerződését. A korábban az önkormányzati közbeszerzésen
nyertes építőipari vállalkozás visszaadta a
megbízatást, így a város újabb közbeszerzési
eljárást indított. A hazai viszonylatban is egyedülálló sportlétesítmény a falmászás kedvelőinek nyújt majd sportolási lehetőséget és szálláshelyet egyszerre. A Magas-hegy lábához
tervezett építkezést januárban szeretné elkezdeni az új kivitelező.

Karácsonyi díszkivilágítás Sátoraljaújhelyen

Idén is bővült Sátoraljaújhelyen a karácsonyi
díszkivilágítás. A díszítő elemeket olyan helyen szerelték fel ahol eddig még nem volt, azaz az Árpád utcában. Az új motívumokat egy
szolgáltató felajánlásának köszönhetően tudták elkészíteni a városellátó szervezet munkatársai. Az önkormányzat a díszkivilágítással
járult hozzá a városban élők ünnepi hangulatához.

Nyílt nap a Kossuth Lajos Gimnázium
és Szakközépiskolában

A következő tanévben indított osztályokhoz
több új képzési formát kínál a Kossuth Lajos
Gimnázium és Szakközépiskola. A gimnáziumi tagozaton az emelt óraszámú sportosztályt
és mozgóképkultúra és médiaismereti képzést is bevezet az iskola. A szakközépiskola
kínálata szintén bővül az idegenforgalom és
az ápoló képzés mellé szociális szakgondozói
szakot is tervez az intézmény.

Már az új sportöltözőben készül a tavaszi fordulóra az STK

A tavaszi bajnokság előtti felkészülést már az
új épületben kezdi el a sátoraljaújhelyi futballcsapat. Az önkormányzat az árvíz sújtotta települések regisztrációs pályázatából tudott új
sportöltözőt építtetni. A Pázsit úti sportpálya
fogadóépületében orvosi, bírói szobák, tárgyalók és szertár is helyet kapott.

Zenei és képzőművészeti tehetségfejlesztés határokon innen és túl

Ebben az esztendőben is étkezési utalvány
formájában támogatták karácsony alkalmából
a sátoraljaújhelyi hetven év feletti időseket. Az
utalványokat az Egyesített Szociális Intézmény hősök terei épületében osztották ki, valamint a szociális segítők hordták ki mindazoknak, akik nem tudták átvenni személyesen az önkormányzat ajándékát.

A Nemzeti Tehetségprogram segítségével három pályázatot valósított meg a sátoraljaújhelyi Széptan Alapfokú Művészeti Iskola 2013ban. 54 tehetséges diák felkészítését, nyári
művészeti programjaik támogatását valósították meg, együttműködve a határon túli tehetséggondozó műhelyekkel is. A táborokat, koncerteket, kiállításokat a nyári szünidőben rendezték.

A véradókat köszöntötték Sátoraljaújhelyen

Iskolacsalogató a Petőfi Sándor Református Általános Iskolában

40 véradót köszöntött a Magyar Vöröskereszt
Sátoraljaújhelyi Kistérségi Szervezete. A sátoraljaújhelyi ünnepségen a szervezet köszö-

Az ünnepi készülődés jegyében rendezett iskolacsalogató foglalkozást a sátoraljaújhelyi
Petőfi Sándor Református Általános Iskola. Az

V. Zempléni Betlehemes Találkozó és
Adventi Vásár

Immár ötödik alkalommal szerveztek betlehemes találkozót és adventi vásárt Sátoraljaújhelyen. A hét első három napján minden délután betlehemesek, iskolai csoportok, amatőr
együttesek adtak műsort a sétálóutcán. A találkozót idén is adventi vásár egészítette ki,
több jótékonysági szervezet, alapítvány árulta
portékáját. Vásárlók így nem csak szép kézműves termékekhez juthattak, de támogatták
is a szervezeteket.

A Rotary ajándéka a Hétszínvirág Óvodának

A kicsik betlehemes játékával, és a Lavotta
Művészeti Iskola növendékeinek és tanárainak rövid műsorával ünnepelték együtt a karácsonyt a sátoraljaújhelyi Hétszínvirág Óvodában. Az igazi ünnepi hangulathoz még a
Rotary ajándéka is hozzájárult. A jótékonysági
szervezet egy modern diavetítővel lepte meg
a gyerekeket.

A sátoraljaújhelyi kutyaotthont ajándékozták meg a Kossuth Lajos Gimnázium
diákjai

Karácsony közeledtével nem csak a rászoruló
emberekre, de a gazdátlan állatokra is gondoltak a Kossuth Lajos Gimnázium és Szakközépiskola tanulói. Néhány fiatal összefogott
és mikuláscsomagok árusításából gyűjtöttek
pénzt a sátoraljaújhelyi menhelynek. A diákok
a pénz mellett kutyaeledelekkel támogatták a
nehéz helyzetben lévő alapítványt. A menhelyen jelenleg is több mint 120 kutyát gondoznak.

Több mint 1400 új munkahellyel terveznek Sátoraljaújhelyen

Több mint 1400 új munkahellyel bővülhet a
térség munkaerőpiaca akkor, ha a következő
hét évben tervezett ipari és vállalkozásfejlesztési pályázatok megvalósulnak Sátoraljaújhelyen. A megyei önkormányzat szakemberei az
összes járási hivatalban felvették azokat a
projekt-ötleteket, amelyeket maguk az érintettek, civilek, önkormányzatok és vállalkozások
adtak be. Ezek összesítéséből körvonalazódtak ki a Sátoraljaújhelyi Járásban működő kis
és középvállalkozások fejlesztési tervei, köztük a munkahely bővítési adatok is.

A Rotary ajándéka a Szent Anna Szeretetotthonnak

A karácsonyi jótékonysági támogatások körét
a sátoraljaújhelyi Szent Anna Szeretetotthonban zárta a sátoraljaújhelyi Rotary Klub. Kétévente támogatják az egyházi fenntartású
idősotthont. Mindig olyan adományra adnak
támogatást, amelyre az intézménynek szüksége van. Az ajándékokat a Petőfi Sándor Re-
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formátus Általános Iskola rövid műsorával adták át az idős lakóknak.

Ünnepi Színek Hete Sátoraljaújhelyen

Az ünnepi színek hete programsorozat keretében tartotta meg a Borsod - Abaúj - Zemplén Megyei Területi Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatását. A szervezet elnöke értékelte az éves munkát. A beszámolóból kiderült, hogy a településeken működő nemzetiségi önkormányzatok az anyagi lehetőségekhez
mérten teljesítették a kitűzött célokat a rendezvények megszervezésében és a hagyományőrzésben. A rendezvény fényét emelte a
szlovák iskola, a kishutai asszonykórus és a
kassai Zeleziár Néptáncegyüttes műsora.

Mazsorett est és karácsonyi gálaműsor
Sátoraljaújhelyen

Két nagyszabású gálaműsor is zajlott egymást követően a sátoraljaújhelyi Latabár
Színházban. Egyik este a városban működő
mazsorett csoportok, másikon pedig a
művelődési központ amatőr művészeti csoportjai mutatkoztak be. A rendezvényeken a
csoportok elmúlt egy éves munkájának produkcióit láthatta a közönség.

(folytatás az 1. oldalról)
olyan munkafázisok, amelyekhez a
betanított munkakör is elegendő lesz.
Tehát egy szakmunkás bizonyítvány,
vagy nyolc általános is elegendő lehet. Ezért gondolom azt, hogy ezek a
munkahelyek betölthetőek lennének,
és nem csak Sátoraljaújhelyről, de a
térséget tekintetbe véve, a vonzáskörzetből biztosan, ha szükség lesz 200300 gép melletti munkásra, amihez
nem kell főiskolai vagy egyetemi végzettség. Természetesen ettől kvalifikáltabb munkakörök is lesznek.
Ettől még az egyetemről vagy főiskoláról kijövőknek nem lesz munkájuk, tekintetbe véve azt is, hogy esetleg nekik más irányú magasabb fokú
iskolai végzettségük van. Ezért nekünk azon kell dolgozni, hogy ezt fel
tudjuk oldani, és arra próbáljuk rábírni a vállalkozókat, hogyha fejlesztenek, gépeket szereznek be amellyel
nagyobb a profitot tudnak termelni és
több embernek is tudnak munkát adni,
emellett fejlesszék az értelmiségi
szakterületen is a létszámot. Ez lehet
műszaki-értelmiségi, vagy humán
vállalkozás, a lényeg, hogy felszívja
azoknak a fiataloknak a nagy részét,
akik 22-23 éves korúkban kijönnek az
iskolákból, majd bekopognak a Polgármesteri Hivatalba és azt mondják:
polgármester úr, itt az önéletrajzom,
vissza szeretnék jönni Sátoraljaújhelyre, ilyen, és ilyen munkában szeretnék részt venni!
Ekkor jön a neheze, mert elkezdjük
kutatni a lehetőségeket, és sokszor arra jövünk rá, hogy a diplomához kötött álláshelyek 99%-ában be vannak
töltve és csak akkor ürül meg, ha valaki nyugdíjba megy. De hiába ajánlunk más munkakört, vagy más feladatot, ezt több esetben nem fogadják
el érthető módon. Ha valaki jogász,
vagy ügyvéd lett, természetes módon
nem akar elmenni pl. a könyvtárba
dolgozni, igaz lenne munkája, de ő
nem ezért szerezte a jogász diplomáját. Ideig, óráig elfogadja ezt a munkát, de el fog menni egy nagyobb városba ahol esetleg több a munkalehetőség.
Arra készülünk, hogy ezekre a kérdésekre megfelelő válaszokat, megoldásokat tudjunk adni, bevonva minden érintettet. A vállalkozói szektort,
az egészségügyet, a közigazgatást, az
oktatási intézményeinket, hogy olyan
kínálatot tudjunk teremteni, amivel
több fiatalt itt tudunk tartani Sátoraljaújhelyen.
- Magunk mögött hagytuk a 2013as évet. Milyen mérleget készíthetünk? A célokat, feladatokat, amelyeket kitűzött a város, elérte, meg-

Hátrányos helyzetű diákok tehetségfejlesztése Sátoraljaújhelyen

Tehetséges, de hátrányos helyzetű tanulók
fejlesztését segíti az a program, amelyet a Kazinczy Ferenc Általános Iskolában indítottak
el. A Társadalmi Megújulás Operatív Program
segítségével az intézmény valamennyi tagiskolájában kompetenciafejlesztő szakköröket
szerveztek a gyerekeknek. A szakkörök mellett a projektmódszert is alkalmazzák a pedagógusok. Ennek lényege, hogy egy-egy témát
nem tantárgyakon keresztül, hanem önálló
egységként kezelve dolgoznak fel a fiatalok,
amelynek része az önálló munka is.

Adventi csengőosztás Sátoraljaújhelyen

Apró kerámia csengővel lepte meg a városban élőket Sátoraljaújhely polgármestere. A
város vezetője már 7. éve minden esztendőben aranyvasárnap az utcán sétáló, templomba igyekvő embereknek adja át személyes
ajándékát, ezzel kíván boldog karácsonyt az
itt élőknek.

KÖRKÉP
se, megtisztítása és járhatóvá tételének terve
szerepel a sátoraljaújhelyi vár feltárásának
következő állomásában. Az önkormányzat
már az elmúlt években is pályázati támogatások bevonásával végeztette a vár-hegyi ásatásokat, a munkák folytatására pedig újabb 4
millió forint összértékű támogatási igényt nyújtott be.

50 év a néptánc szolgálatában - Rónay
Ferencet köszöntötték születésnapja alkalmából

Rónay Ferenc, a sátoraljaújhelyi néptáncmozgalom egyik alapítója, az elmúlt 50 év néptánc
történéseinek meghatározó egyénisége. 75.
születésnapja alkalmából a sátoraljaújhelyi
Hegyalja Néptáncegyüttes alapító tagjai köszöntőt szerveztek tiszteletére. Erre meghívták a város valamennyi néptánccsoportjának
képviselőit, az alapítókat, és felidézték az elmúlt 45 év legszebb pillanatait.
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múlt évtizedekben ugyanis Magyarországon
január 2-a és 8-a közötti vasárnap tartották a
vízkeresztet. A II. Vatikáni Zsinat rendelkezései értelmében a római katolikus egyház január 6-án a háromkirályok látogatását ünnepli
vízszenteléssel egybekötve.

Napi félezer látogatója volt a Zemplén
Kalandparknak a két ünnep között

Sokan kaptak kedvet a korizáshoz a téli szünetben. Naponta mintegy félezer látogatója
volt a sportcentrumnak az óév utolsó napjaiban. A korcsolyapálya mellett nagy érdeklődést mutattak a vendégek a hófánk és a
bobpályák, illetve a libegő iránt is. A Magashegyen most is működött a síiskola, ahol kicsik és nagyok egyaránt megismerhették a sísport alapjait.

Testvériskolai pályázat indult

Folytatódik a várfeltárás a Vár-hegyen

Az egykori szekérút nyomvonalának felméré-

Az idei évtől január 6-án ünnepli a magyar katolikus egyház a vízkeresztet nem pedig a január 6-ához legközelebb eső vasárnap. Az el-

A Kazinczy Ferenc Általános Iskolából 160
gyerek vehet részt abban a programban,
amely ingyenes kirándulásokat, egy hetes tábort, számos tanórán kívüli programot tartalmaz. Az intézmények külön-külön választottak
maguknak egy testvériskolát, a megismerkedéshez pedig kísérő programokat terveztek.
Így Zemplén tájaitól messzebb, de még határon belül kirándulnak majd a gyerekek.

valósította?
- Ha a kérdést úgy értelmezzük,
hogy egy választási ciklus harmadik
évének a végéhez értünk, akkor azt hiszem az időarányos teljesítéssel nincsenek problémáink. Zömében vannak olyan programok, amelyeket
megvalósítottunk, de előfordul olyan,
ami a programunkhoz képest nincs
még meg. Az is igaz, hogy olyan lehetőségeket is sikerült megragadni amelyeket nem terveztünk. Adódott olyan
projekt amit nem terveztünk, de megpályáztuk és elnyertük. Ilyen pl. a Hősök tere felújítása. Amiben restanciánk van, amit megígértünk és még
nem valósultak meg, az, az utaknak a
további felújítása. Azt gondoltuk,
hogy az észak-magyarországi régióban nagymértékű belterületi útfelújítási pályázat kerül kiírásra, amiből
egy nagy szeletet tudtunk volna lehívni, ezáltal további 50-80 millió forintértékben útfejlesztést hajtottunk volna
végre. Azonban ilyen pályázat nem
került kiírásra. Ennek az eredménye
az a torzó, hogy az Esze - Mártírok útjának a háromnegyed része készen
van, és a kórháztól a görög templomig
meg nincs kész. Nem azért, mert nem
akartuk befejezni a munkát, hanem
azért, mert pályázati forrás nem volt
erre. Mivel az önkormányzatnak nincs
felhalmozott pénzügyi forrása saját
erős beruházásra, ezért ez talán érthető.
Látható, hogy más településeken is
hasonló a helyzet. Mivel megnövekedtek az igények, és első helyen szerepeltetjük az úthálózat fejlesztését,
ezért biztosan lesznek ilyen lehetőségek. Valószínűleg nem tudjuk teljesíteni a vállalást októberre ezen a területen, de már az uniós forrásokra lesznek ezzel kapcsolatos beadott pályázataink. Nem mondtunk le arról sem,
hogy 2014-ben egy 40-50 millió forintos útfejlesztési csomagot összeállítsunk. Erre valamilyen módon öszszeszedjük a pénzt, hogy ne várjunk
kizárólag a pályázati kiírásokra.
- Mindig gondja volt az önkormányzatoknak a működésre kapott
állami finanszírozással. Hogyan lesz
ez 2014-ben annak tükrében, hogy
nagymértékű átalakítás is volt a
közigazgatásban?
- Az önkormányzatok finanszírozásában nem látok komolyabb változást.
Tehát ugyanúgy küzdenünk kell majd
a napi likviditásunk megőrzéséért,
mint az elmúl másfél évtizedben. Az
új szabályzók, és a közigazgatás reformja, az intézmények átadása állami
működtetésének kapcsán biztosan
vannak olyan önkormányzatok - leginkább a nagyobbak -, amelyek jól
járnak, és ki tudnak jönni abból a

pénzből - saját bevétel és állami támogatás -, ami rendelkezésükre áll. De a
kisebbek, a Dunától kelet felé lévő
önkormányzatok továbbra is finanszírozási problémával szembesülnek
minden hónapban, hasonlóan, mint
Sátoraljaújhely. Ez így nem megoldott. Azt gondolom, a 2014-es évben
történő három választás miatt a magyar kormánynak már nem lesz ideje
ezzel foglalkozni. Ha pontot akarunk
tenni az önkormányzatok működtetésre leosztott pénzek megoldásának végére és elvárjuk a nullszaldós költségvetést, akkor nagyon komolyan módosítani kell a települések finanszírozását, amit törvényben kell szabályozni. Ugyanakkor nagy öröm, hogy
2014-ben a teljes adósságkonszolidáció megtörténik Sátoraljaújhely esetében is, és így elmondhatjuk, hogy nulla forint hiteltartozása lesz a városnak
februárban.
- Milyen célok és feladatok vannak a 2014-es esztendőben, ami egyben választási év is lesz?
- A következő hónapok - az országgyűlési képviselő választás miatt - bizonyára zaklatott időszakában továbbra is a város életére, működésére,
fejlesztésére koncentrálunk. Nem szabad, hogy elvigyen túlságosan sok
energiát a politikai küzdelem. Nekünk
úgy kell ezen az éven is dolgoznunk és itt a város vezetését, alpolgármester
urat és magamat értem -, mintha nem
lenne választási év. Természetesen elvonatkoztatni mi sem tudunk. Bizonyára el fogjuk mondani elképzeléseinket, egy összegzést fogunk letenni
az asztalra az újhelyiek számára, és a
munkánk mellett kérni fogjuk a bizalmukat a következő ciklusra, ugyanezzel a változatlan formában fölálló városvezetéssel. Miután fölmértük energiáinkat, akaratunkat, és elképzeléseinkkel számot vetettünk, akkor azt tapasztaltam, hogy nem hogy csökkenne, de inkább nő a tettrekészség és
tenni akarás mind az alpolgármester
úrban, mind bennem. Ezért arra kértem Dankó Dénes urat, hogy ugyanebben a felállásban, ő alpolgármesterjelöltként, én polgármester-jelöltként
induljunk a következő önkormányzati
választáson, és - ha újra bizalmat kapunk az újhelyiektől -, vigyük tovább
a város politikai irányítását. Ő erre
igent mondott. Úgy vélem ez már egy
jó előjel az év elején. Tehát meg kell
nyernünk az őszi önkormányzati választásokat - természetesen tavasszal
örülnénk, ha ez a kormány maradna,
hiszen nem kellene négyévente előbb
bontani, majd újra építkezni. Hagyni
kellene kifutni azokat az elképzeléseket, amelyeket már kézzelfoghatóan
tapasztalhatnak a Magyarországon

élők. Hiszen a rezsicsökkentés, a települések pénzügyi konszolidációja, az
infláció visszafogása, a 3% alatti államháztartási hiány megtartása, az
előző kormány által felvett IMF-hitel
visszafizetése, a gyermekek után járó
adókedvezmény megemelése, a babakötvény kibővítése, a különböző pályázati programok, nőtt a munkahelyek száma; és még sorolhatnám, egy
jó irányt mutatnak, amit vétek lenne
leállítani egy esetleges kormányváltással. Ezért fontos lenne - függetlenül
attól, hogy valaki jobb, vagy baloldali
beállítottságú, ha a folyamatosságra
szavazna, mert nem rögtön, de a ciklus utolsó szakaszában ért oda a jelenlegi magyar kormány, hogy már érezhetőek az eredmények. Ha ez hamarabb történt volna, akkor most bizonyára könnyebb lenne a helyzet,
könnyebben meg lehetne jósolni az
eredményt, vagy ha gazdaságilag nem
egy teljesen tönkretett országot kaptak volna, ahol először a pénzügyi
helyzet stabilizációjával kellett foglalkozni, és utána következhetett minden
más. Itt helyben a mi országgyűlési
képviselőjelöltünk dr. Hörcsik Richárd, aki jelenleg is országgyűlési
képviselője a Fidesznek. Nagyon sokat dolgozott. Azoknak a pályázatoknak a túlnyomó többségét, amelyeket
megnyertünk, az ő lobbizásával, közbenjárásával tudtuk lehívni. Köszönjük neki, és számítunk rá a következő
négy évben is.
Az őszi önkormányzati választásokra pedig azt tudom mondani, hogy ezt
a munkát - úgy ahogy a kormányzat
esetében -, nem szabad megszakítani,
nem kell új koncepciót gyártani, nem
kell más vágányra terelni a település
működését, hanem mindenkinek a javaslatát beépíteni, de a folyamatosságot biztosítani. Úgy vélem, erre alkalmasak vagyunk, amit az itt lakók biztosan tudnak. Mi mindig bíztunk az itt
élőkben és ezt a bizalmat eddig mindig megkaptuk. Azt tudom mondani,
hogy bennem, és bennünk, továbbra is
bízhatnak az újhelyiek, függetlenül attól, hogy milyen politikai oldalhoz
tartoznak! Nyugodtan szavazzanak a
jelenlegi kormánypártokra a parlamenti választásokon, és ősszel a jelenlegi városvezetésre és képviselőjelöltjeinkre adják voksukat! Még egyszer
sikerekben gazdag boldog új évet kívánok minden újhelyi polgárnak!

Idei évtől január 6-án ünnepli a magyarországi katolikus egyház vízkeresztet

