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Pórul jártak 
a kőkúti utasok 
az autóbuszos 
közlekedésben

Otthontalanul Bátorban?
e l l e n t é t e k  Egymilliárdos fejlesztés forog kockán a községben

A közoktatás átszervezését köve
tően szeptembertől Szajláról, 
Terpesről, Bükkszékről is szá
mos gyerek ingázik Sirokba, az 
Országh Kristóf Általános Isko
lába. Az önkormányzat a diákok 
biztonságos utaztatására egy ma
gánvállalkozóval kötött szerző
dést, aki szállítja őket.

Az Agria Volán Zrt. -  értesül
ve a sirokiak döntéséről -  levelet 
küldött az iskola igazgatójának: 
„Mivel a térség tanulószállítását 
nem a Volán végzi, hanem ma
gánvállalkozó, így a diákok a bér
leteket nem tudják utazásra fel
használni. Emiatt a Kőkút- 
pusztáról bejáró tanulók részére 
nem tudjuk a kedvezményes bér
leteket kiadni.”

Az intézmény igazgatója, 
Kovátsné Tornay Gabriella el
mondta, hogy többszöri egyezte
tés után végül a bérleteket sike
rült megvásárolni a gyerekek
nek, ám a kőkúti reggeli járat 
szeptember 15-től megszűnik. ■

h e g e d ű s  Lá s z l ó , Párád 
-  Őszintén szólva, ha a helyi 
ügyekről kérdeznek, nem tudok 
elvonatkoztatni az ország jelenle
gi helyzetétől. Meggyőződésem, 
hogy addig, amíg az ország fele
lős vezetői egymással marakod
nak, és saját érdekeiket minden
nél fontosabbnak tartják, nem lá
tok reményt arra, hogy kilábal
junk a bajból. Egy normális or
szágban szeretnék élni, ahol az 
emberek tisztelik, segítik egy
mást, és képesek összefogni egy- 
egy ügy érdekében. Ehelyett mi 
történik? Az istenadta népnek 
dobnak egy kis kenyeret, csinál
nak egy-két cirkuszt, hogy 
csendben maradjunk. Mindeköz
ben nem lett karcsúbb a parla
menti létszám, a politikusok vál
tozatlanul bort isznak és vizet 
prédikálnak. Miközben megszo
rításokról beszélnek, nekik 
eszük ágában sincs szorosabbra 
húzni a nadrágszíjukat. Amíg 
nem ül tárgyalóasztalhoz a két 
vezető, marad a megosztottság és 
a kilátástalanság vidéken is. ■

A beruházás a múlt év februárjában kezdődött a falu központjában, ám nem sokkal később el is akadt, és a folytatás is kérdésessé vált

Majd’ két év csúszással -  
a tulajdonviszonyok ren
dezését követően -  rövi
desen folytatódhatna a 
bátori idősek otthonának 
beruházása, ám kiderült: 
a viharfelhők korántsem 
vonultak még el.

Kühne Gábor

-  Nagyon örültem, amikor meg
tudtam, hogy idősotthon épülhet 
a községben, ugyanis Bátor el
öregszik, nincs munka helyben, 
ezért a fiatalok elköltöznek - je
lentette ki Major Györgyné, aki
nél a beruházás felől érdeklőd
tünk. Miként fogalmazott, egy kis 
pezsgést remél a fejlesztéstől, s 
azt, hogy új munkahelyeket ad
jon, mert amióta a téesz meg
szűnt, „túl nagy a csend a falu
ban”. Talán akadna olyan látoga
tó is, akinek megtetszik a kör
nyék, és szívesen venne itt házat.

Hasonlóan vélekedik a szintén 
a településen élő Varga Éva, aki 
szerint a lakóparkszerű otthon
nal csak nyerhet Bátor.

-  Ez már csak a munkahelyek 
miatt sem mellékes. Egyáltalán 
nem mindegy, hogy valakinek 
kora reggel buszra kell szállnia, 
mert Egerben, netán valahol a 
környékén kapott állást -  ha egy
általán kapott -, s csak késő este 
ér haza, vagy helyben is el tud 
helyezkedni. Az otthon által biz
tosított széles körű szolgáltatások 
pedig az itteniek életkörülménye
it is javíthatják. Éppen ezért örül
nék, ha mihamarabb folytatód
hatna az építkezés -  tette hozzá.

A mintegy egymilliárd forintos 
beruházás ügyével lapunkban 
többször is foglalkoztunk. Mint 
azt Szarvas Béla, az Ezüst Otthon 
Kft. ügyvezetője fel
elevenítette: két év 
előkészítés után,
2006. február végén 
kezdték meg az ame
rikai típusú, emelt 
szintű szolgáltatást és teljes körű 
egészségügyi ellátást biztosító 
idősek otthonának a kivitelezési 
munkálatait.

-  Az általunk tervezett modell 
a tengerentúlon már 30-40 éve 
működik, a teljes körű, négy csil
lag pluszos szállodai színvonalú 
intézménynek ideális környeze
tet találtunk Bátorban. A csodá
latos környezetre, a gyógyvizek 
közelségére az akkori polgár- 
mester hívta fel a figyelmünket 
-  utalt vissza a kezdetekre. -

Nyugat-Európában ilyen jellegű 
intézményekben él az időskorú 
népesség több mint húsz száza
léka, s már Magyarországon is 

ebbe az irányba for
dultak az igények. 
A leendő 128 férő
helyes otthon 6500 
négyzetméteres in
gatlanon terül el. 

Nagyon fontos, hogy 64 új mun
kahelyet is biztosít majd az itt, il
letve a térségben élőknek.

Csakhogy hamar kiderült: ko
rántsem lesz zökkenőmentes a 
beruházás ügye. Szarvas Béla 
szerint eleve hiba volt választá
si évben ilyen vállalkozásba fog
ni, de a legnagyobb gondot a rop
pant kusza és rendezetlen telek
viszonyok jelentették. Mint 
mondta, volt olyan fólddarabka, 
amelynek a státusát tisztázan
dó, 1910-ig kellett visszakutatni

a dokumentumokat. Összesen 
294 tulajdonossal -  köztük 
olyannal, akinek mindössze 
másfél négyzetmétere volt -  kel
lett dűlőre jutniuk, de néhány 
„jóakaró” is gátolta a fejlesztést.

-  Most azonban eljutottunk 
oda, hogy kifizettük a tulajdono
sokat, s egy-két héten belül az 
utolsó telekkönyvi átvezetés is le
zárul. A jelenlegi polgármesterrel 
folytatott, a beruházás továbbvite
lét gátoló vitánkat is le szeret
nénk zárni, hagytunk erre is időt. 
Most várjuk, ez miként sikerül. A 
rendezésben nagy szerepe volt a 
térség országgyűlési képviselőjé
nek is, így még az idén újraindít
hatjuk a beruházást. Ám ha 
újabb akadályokat gördítenek 
elénk, akkor a befektetők kivo
nulhatnak a projektből, s az ott
hon máshol épül majd fel -  
figyelmeztetett az ügyvezető.

■ Eleve hiba volt 
választási év
ben ilyen vállai 
kozásba fogni.

Sánta István: a beruházó
-  a  b e r u h á z ó v a l  kötött meg
állapodás értelmében a fejlesz
tés részleteinek nyilvánosság
ra hozatala csak közös nyilat
kozattétellel történhetett volna 
meg. Mivel ezt nem tartotta 
be, a megállapodás immár en
gem sem kötelez -  jelentette ki 
sá n t a  Is t v á n , ( képünkön) Bá
tor polgármestere. A képviselő- 
testület két hónapja határozat
ban kötelezte a beruházót, 
hogy adjon tájékoztatást a je
len helyzetről, ám ezt a mai 
napig nem tette meg, noha az 
önkormányzat tidajdonrésszel 
bír az Ezüst Otthon Kft-ben. A

az ígéreteit nem ta rto tta  meg, mulasztott

beruházó az ígéreteit nem tar
totta meg, s pénzügyi kötele
zettségeinek sem tett eleget. A 
település ugyanakkor mindent 
megtett azért, hogy a fejlesztés 
folytatódhasson, erre csak a 
beruházó sorozatos mulasztá
sai m iatt nem került sor.
A polgármester hozzátette: a

parlagfű-mentesítésre vonatko
zó felszólításukra azt a választ 
kapták egy hónapja, hogy mi
vel az érintett terület nincs tel
jesen a birtokukban, azt nem  
tudják elvégezni. A m últ heti 
testületi ülésen pedig elhang
zott: a folytatás érdekében a 
beruházónak korrektül kell el
járnia az önkormányzattal 
szemben. -  Szeretnénk hinni, 
de egy éve csak az ígérgetést 
halljuk, hogy 1-2  hét múlva 
kezdődik az építkezés -  mond
ta Sánta István.
A z ügyben csütörtökön 17.30- 
tól falugyűlést tartanak.

A buszközlekedésről 
a térség polgármesterei
RECSK A Miskolci Közleke
déstudományi Intézet mun
katársai a közelmúltban 
Egerben tartottak egyeztető 
fórumot a kistérségek pol
gármestereinek részvételé
vel. A cél az volt, hogy fel
mérjék az egyes települése
ken élők tömegközlekedés
sel szemben támasztott igé
nyeit. A tanácskozáson 
részt vettek az érintett Vo
lán-társaságok és a MÁV 
képviselői is. ígéretként 
hangzott el, hogy a decem
ber 9-én megjelenő új me
netrendek -  a gazdaságos- 
sági számításokat követően 
-  alkalmazkodnak az uta
zók elvárásaihoz, egyebek 
mellett a recskiekéhez is.

Enyhítenek az iskolások 
tanévkezdési költségein
SZAJLA A helyi képviselő- 
testület megszavazta az is
kolakezdésre vonatkozó tá
mogatást. A döntés értelmé
ben az ingyenes tankönyvre 
nem jogosult általános isko
lai tanulók könyveinek a 
költségét átvállalja az ön- 
kormányzat. Ezen felül diá
konként ezer forint pénz- 
beni támogatást biztosít.
A középiskolások hatezer, 
míg a felsőfokú intézmé
nyek hallgatói nyolcezer fo
rintos támogatásra jogosul
tak. Az óvodásoknak ezer 
forintot ítéltek meg, tiszta
sági eszközökre.

Az idei tanévben is 
támogatják a hallgatókat
PÉTERVÁSÁRA A városi ön- 
kormányzat döntött arról, 
hogy az idén is csatlakoz
nak a Bursa Hungarica Fel
sőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjrendszerhez.

Körzeti oldalaink 
heti menetrendje

HÉTFŐ EGER
► KEDD PÉTERVÁSÁRA

SZERDA HEVES. KISKÖRE
CSÜTÖRTÖK FÜZESABONY
PÉNTEK GYÖNGYÖS
SZOMBAT HATVAN. LŐRINCI

Az oldalt írta: Barta Katalin 
Fotó: Ötvös Imre 
Tel.: 36/513-622 

e-mail:
katalin.barta(g axelspringer.hu

A világ színe elé tárták ősi kincseiket a palócok
párnafesztivál A három színes nap a derecskéi hagyományok és népviseletek jegyében

Pályázatokat 
készítenek elő 
a kistérségben

Mátraderecskén különös látvány 
fogadta az elmúlt hét végén a te
lepülésre érkezőket. A kitárt ab
lakokban gyönyörű, színes, palóc 
motívumokkal díszített párnák 
sorakoztak. Ezzel jelezték a helyi 
asszonyok, lányok, hogy egy gaz
dag népművészeti hagyományok
kal rendelkező, barátságos faluba 
várták a vendégeket.

Szombaton több ezer látogató 
érkezett a községbe, hogy nyo
mon kövesse a zenés, táncos fel
vonulás eseményeit. A program
ban részt vettek óvodások, iskolá
sok, a nyugdíjasklub tagjai, vala
mint a helyi és a környékbeli ha
gyományőrzők. A délben kínált 
ízletes palóc ételek és jó borok to
vább fokozták a hangulatot. A tájház udvarán a párnakuckót sokan megcsodálták a megnyitón

Másnap rendezték meg a köz
ségi búcsút, amelyre hazalátogat
tak az elszármazottak és a roko
nok. Az ünnepi istentisztelet után 
a népművészeti ház udvara és 
kiállítóhelyiségei újra megteltek 
érdeklődőkkel.

-  Mátraderecskén rég nem for
dult meg ennyi ember, akik kivé
tel nélkül kitűnően szórakoztak 
és élményekkel gazdagon térhet
tek haza - összegezte boldogan a 
háromnapos rendezvény tapasz
talatait Panyik Szeréna.

A helyi idegenforgalmi egyesü
let vezetője elmondta, a helyi pa- 
lócság az idők során olyan értéke
ket halmozott fel, amelyeket büsz
kén tárhatnak a világ elé. A szőt
tesek, a különleges motívumok

kal díszített textíliák a háziipari 
szövetkezetnek köszönhetően 
mára világszerte kedveltek és ke
resettek.

A Népművészeti Házban érté
kelték az erre az alkalomra beér
kezett alkotásokat, majd a külön
böző helyszíneken a hagyomá
nyokra épülő mai palóc textíliák
ból álló kiállításokat tekinthették 
meg az érdeklődők.

Ezt követően színpompás ze
nés, táncos felvonulás kezdődött 
a tájháztól az iskola sportpályájá
ig, hagyományőrzőkkel. Á Motet
tában pedig népművészek rész
vételével tartottak szakmai konfe
renciát, míg a sportpályán étel
kóstoló, kézműves-vásár, hagyo
mányőrzők találkozója zajlott. ■

Pétervásárán tegnap délután a 
Pétervásárai és a Bélapátfalvi 
kistérség településvezetőinek, 
illetve a civilszervezetek kép
viselőinek részvételével meg
alakult a Leader+ munkacso
port, amelynek elsődleges cél
ja, hogy egyeztessék és előké
szítsék azokat az elképzelése
ket, programokat, amelyekkel 
eséllyel pályázhatnak a Leader+ 
következő kiírásaira. Pál Lász
ló, a Pétervásárai Többcélú Kis
térségi Társulás vezetője el
mondta, hogy a csaknem egy
milliárdos forrás lehetőséget te
remt a kistérségek dinamiku
sabb fejlesztésére, épp ezért jó 
előre szeretnék összehangolni 
valamennyi ötletet. ■


