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Kompolt

A község élén

Lendületet adott
Kompoltnak

Ahogy Balázs Zoltán viccesen fogalmaz, ő már
„húszéves” polgármester.
Igaz Kompoltot még csak a
negyedik ciklusban irányítja csak első emberként, ám
már az 1994-98 között is tevékenykedett itt jegyzőként.

– A megye legfiatalabb polgármestere így lett a kompolti...

– Igen. A húszas éveim
derekán jártam. Már akkor
is vesszőparipám volt az
ügyfélbarát önkormányzat,
azzal kezdtem a munkát
hogyan lehet dinamikusabbá tenni az önkormányzati
munkát. Jobb, ha ezt egy
polgármester mondja, nem
egy jegyző. Versenybe
akartam hozni a települést.
Örök emlék marad, amikor
először nyertem fiatal emberként. Úgy érzem nem
tört meg a lendületem. Úgy
érzem van még mit tenni az
ötödik ciklusban is. Remélem sikerül.

Balázs Zoltán

Balázs Zoltán

Alpolgármester:
Blahó László

Jegyző:

Magdáné Földi Sarolta

Falugazdász:

Gombos Nándor

Képviselő-testület tagjai:
Bata Dénes, Besenyei András,
Blahó László, Gyetvai Péter,
Dr. Nagy Zoltán, Majdán Ferencné

fotó:gál gábor

– Az 1994-98-as önkormányzati ciklusban kezdtem el a munkámat, először
Nagyút jegyzőjeként, ahonnan hazahívtak jegyzősködni. Már a ciklus közepétől
helyettesítettem itt, majd
amikor megpályáztatták az
állást, meg is nyertem. Így
lettem Kompolt jegyzője, s a
nagyútiak visszahívtak, ott
is elláttam a jegyzői feladatokat. Az újabb mérföldkő a
pályámon 1998 októberében
jött el. Akkor a polgármester készült nyugálományba
Kompolton. Ő úgy látta,
hogy van menedzser vénám
is és felkészült önkormányzati szakembernek tartott,
úgy gondolta érdemes lenne
indulnom a polgármesterségért.

Polgármester:

Német Nemzetiségi
Önkormányzat tagjai:
Hat év alatt egy milliárdos fejlesztéssel lett gazdagabb Kompolt. Ennek része a modern óvoda, a faluház, a falközpont, a teljes úthálózat megújítása is.

Nem ismerik a lehetetlent

Kitörés Kompolton az elmúlt hat évben egy milliárdért fejleszthettek

Kitörni abból, hogy ma
Magyarországon a falvak
egy kicsit háttérbe szorulnak. Kompolton rá akartak
cáfolni erre. Merészen fejlesztenek, de törődnek az
idősekkel, de a fiatal generációval is.
Guti Rita
Amikor 1998-ban polgármester lettem nekiindultunk
a kollégákkal, kerestük az
adott feladatokra a megfelelő embereket, és elkezdünk
pályázni. Rengeteget pályáztunk és pályázunk még ma
is. Nem minden pályázatot
nyertünk meg, de nagyon sokat igen. Akkor már a most
befejeződő nagy fejlesztés, a
szennyvízberuházás
szükségessége ott volt a fejekben.
Aztán később a Tarna-mentén
a polgármesterek rám bízták
ennek az előkészítését, ami
egy nagyon hosszú folyamat
volt, aztán pályáztatását,
majd később a kivitelezés intézését is. Nagyon jó érzés

munkahelyek jöhetnek a térségbe

Szabó
Róbert
A megyei
közgyűlés elnöke

A megyei önkormányzat
már az elmúlt években is
kiemelt figyelmet szentelt a
Tarna-menti kistérségnek,
köztük Kompoltnak is. Örömmel figyeltük és támogattuk
a fejlesztéseket, legyen az
milliárdos szennyvízcsatorna építés, vagy jóval kisebb
értékű, de szintén fontos jóléti beruházás, mint az óvoda
és a könyvtár fejlesztése.
Meggyőződésünk, hogy
a gazdaság fejlődésével új
ipari centrumok alakulnak
ki Heves megyében is, és
Kompolt már csak földrajzi
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elhelyezkedése miatt is fel
fog értékelődni a beruházók,
a munkaadók szemében, hiszen az infrastruktúra már
kiépült. Az iparosodás fókusza a megye nyugati részéről
áttevődhet erre a térségre.
Ahhoz, hogy egyáltalán tervezhessünk, álmodhassunk
a fejlődésről, az első alapfeltételeket sikerült megteremteni a csatornázással.
Ennek a munkának a folytatása a következő ciklusban
is fontos, ezért is kapott kiemelt helyet Kompolt és az
egész Tarna-mente a területfejlesztési koncepcióban. A
mi legfontosabb feladatunk
ugyanis az, hogy optimális
feltételeket teremtsünk egy
élhetőbb Heves megye létrejöttéhez.

volt, hogy bíznak a tudásomban, a menedzseri képességeimben, de ugyanakkor tudtam már akkor is, hogy ez egy
nagy kihívás, nagy felelősség.
Nekimentünk és Kompoltot a
mai napig az jellemzi, hogy
keressük a kitörési pontokat,
azt, hogyan lehet élhetővé tenni, fejleszteni egy települést.
Azok a falvak maradhatnak
tovább élhetőek, lesz stabil a
gazdálkodásuk, ahol mernek
fejleszteni. Még akkor is, ha
elsőre úgy tűnik nincs rá keret. Mi be tudtuk bizonyítani,
hogy mindig meg lehet találni a megfelelő pályázatot, ami
segítséget jelenthet. Ha csak
azt nézem, hogy amikor én
átvettem a település vezeté-

sét, akkor itt a falu közepén
egy öt hektáros szemétgödör,
egy felhagyott homokbánya
volt, amibe aztán az emberek
minden törmeléket belehordtak. Mindenki azt mondta,
hogy ez a tájseb itt marad.
Én meg azt mondtam, hogy
ebből lesz egyszer egy falucentrum. Volt, aki ezen csak
mosolygott. Kiderült, hogy
van rekultivációs pályázat,
amivel rendbe lehet tenni.
Harminc-negyven
milliót
nyertünk rá, ami akkor óriási pénz volt. Vallom, ha egyet
lépsz előre, akkor rögtön hozza a következő jobbítást: megépült a panzió, ide lehetett
csábítani a CBA láncot, előbb,
mint Füzesabonyban, mert

látták a fejlődést. Aztán megépült 100 millióért a Faluház,
amelyik nagyon magas színvonalon kiszolgálja helyieket.
Falun ez nem jellemző. Építhettünk volna kisebbet, de
én mindig a legjobbra törekszem. Van még olyan feladat,
amit nem tudtam megoldani,
ezért biztos vagyok abban,
hogy tovább folytatnám, ha
a helyiek is úgy gondolják,
jó irányba megy a település.
Terveink vannak még: ilyen
a tornacsarnok felújítása, műfüves pálya kialakítása, és továbbra is nagyon fontosnak
tartjuk az idősekkel való törődést, azt, hogy a gyerekeknek
megtanítsuk tisztelni az idős
generációt.

A statisztikák szerint az elmúlt
hat évben egy Kompolthoz hasonló nagyságú település átlagosan 45 millió forintos fejlesztést
tudott végrehajtani. Mi összeszámoltuk, és mi magunk is meglepődtünk, de most érjük el az 1
milliárd forintot a csak Kompolton megvalósult fejlesztésekkel.

Ebben nyilván benne van az az
útfejlesztési program, ami a múlt
ciklus végét és ezt a ciklust is
érinti. Előre gondolkodtunk,
hogy a csatornázás után az utak
állapota jó maradjon. Bejött ez
az ütemtervünk, előre dolgoztunk, és azt mondhatjuk, hogy
minden utca teljesen megújult,

mindegyik aszfaltozott. Gondot
fordítottunk a vízelvezetésre,
megépült a Faluház, száz milliót
költöttünk az iskolára, új, modern óvodát építettünk 260 millióból, de két játszótér is épült közel 20 millióért. Olyan egészségügyi központot tartunk fenn, ami
falun egyedülálló.

Elnök: Vízkeleti György
Elnök helyettes: Józsa Tibor
Tagok: Horhauzer András,

Schmidt Gyula

Cigány Kisebbségi
Önkormányzat tagjai:
Elnök: Farkas Rudolfné
Elnök helyettes: Keimer Adolf
Tagok: Keimer Adolfné, Puso-

ma Csaba

A Faluház címe:
Kompolt Község Önkormányzata 3356, Kompolt Kápolnai
út 2/D.
Telefon: 36/489-029

Nyitva tartás:

Hétfő-szerda: 8-12
Csütörtök: 8-12 13-16
Péntek: Nincs ügyfélfogadás

Intézmények:

Általános Iskola Kompolt-Nagyút 3356, Kompolt Fő út 2.
Gondozási Központ 3356,
Kompolt, Széchenyi u. 16.
Gyermekkertész óvoda Kompolt-Nagyút 3356 Kompolt, Kölcsey út 1/A
Egészségház 3356, Kompolt
Kápolnai út 28.

Az oldalt szerkesztette:
Guti Rita
Fotózta:
Gál Gábor

Mit tartanak fontosnak a településen élő ismert , elismert emberek?

Nagy
Imréné
víztársulati
elnök

– Július elején elkezdődik
a szennyvíztisztítómű próbaüzeme, most már ki merek
menni a piacra. Szinte minden kompolti nagyon várja
már, hogy megindulhasson
a csatornahálózatra való rákötés. Nem volt nap, hogy az
utcán ne szólított volna meg
valaki ezügyben. Példaértékű
volt az összefogás, és azt kell,
hogy mondjam a helyiek és
a kivitelező türelme is. Gyönyörűen helyreállították az
utakat, sokat dolgoztunk, de
most végre az eredményt is
látják majd a lakosok.

Oroszné
Majdán
Katalin

Kissné
Szánthó
Zsuzsanna

Sándor
József

óvodavezető

némettanár

– Óriási jelentőséggel bír,
hogy ebben a ciklusban felavatták a térség, de talán az egész
megye legmodernebb óvodáját,
amelyik az iskola közelében, a
faluközpontban épült fel. A régi
száz éves épületből semmit nem
hoztunk el. Egy modern, XXI.
századi igényeket kielégítő, öt
csoportszobás intézményt vehetett boldogan birtokba százharminc gyerek. Közülük sokan a
Tarna-menti falvakból járnak be
ebbe a csodálatos intézménybe.
Igazán jó feltételek között fejlődhetnek a kompolti óvodások.

–Egy felújított iskolában
dolgozhatunk, háromszáz-kilenc gyereket nevelünk. Központi iskola a miénk: Nagyút
mellett sokan járnak át Kálból
és Kápolnáról. Az önkormányzatnak fontos, hogy milyen
körülmények között folyik az
oktató munka. A közelmúltban lecserélték az tetőt, az
ablakokat. A könyvtárunk is
jól felszerelt informatikailag,
ott is hasznos, tartalmas lehet a gyermekeink időtöltése,
amíg esetleg délutáni órákra
várnak.

– A Kompolton élő időseknek
nagyon nagy segítséget jelent
a helyi gondozási központ. Már
csak pusztán az, hogy oda bemenve társaságra találunk, de
ennél azért sokkal többet kapunk ott. Negyedévente közösen
ünnepeljük meg a névnapokat,
színházlátogatást szerez nekünk
a központot vezető Bata Mónika.
Kirándolásokra is elmehetünk.
Nemrégiben Detken néztük meg
egy kelta gyűjteményt, de Kecskeméten is jártunk, elmentünk
Bükkszentkeresztre a „füves
emberhez”, Szabó Györgyhöz.
Létrehoztunk egy kórust is,

nyugdíjas
Méhész
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