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A település története
Kompolt nevét az okleve-
lek 1272-ben említik először, 
Kompold alakban. A falu az Aba 
nemzetség Kompolti és Lipóci 
ágának birtoka. A falu a török-
dúlást nagyon megszenvedte, 
sokáig pusztán hevert. 1700-as 
évek közepétől a Grassalkovich 
család birtoka.  1750-ben a 
Grassalkovich család kastélyt 
épít a településen.

Az új épületeket neki köszönhetik

A faluvezető talpalta ki
KOMPOLT Előbb egy helybeli 
boltban eladóként, majd daj-
kaként az óvodában dolgozott 
a most 90 éves Tóth Jánosné, 
Juliska néni. A Hírlap kérdé-
sére azt mondta, hogy aranyos 
kis gyerek volt ám a mostani 
polgármester, akinek a dajká-
ja volt még a régi óvodában. 
Az új létesítményben is meg-
fordult nem rég és nagyon saj-
nálja, hogy ebben a gyönyörű 
épületben és ilyen körülmé-
nyek között már nem dolgoz-
hatott.

– Zoli sokat dolgozott, tal-
palt érte. De ezen túl is na-
gyon sok pályázatot meg-
nyert. Ha az új épületeit Kom-

polt valakinek köszönhe-
ti, akkor az éppen ő. Láttam 
a szomszédos iskolát is, ami 
mára kicsi lett, mert több 
szomszédos faluból ide járat-
ják a gyerekeket.  Ezért is rá-
fér a bővítés, amire pályáza-
tot nyertek. De mondhatom a 
nagy Faluházat is, ez is az ő 
keze munkája. A napokban 
összejövetelünk volt ott, nem 
győztem csodálkozni – mond-
ta Juliska néni.

Az egykori dajka ezután az-
zal folytatta a polgármester di-
cséretét, hogy senki segítség 
nélkül nem távozik, ha felke-
resi valamilyen problémájá-
val.

A kultúrházzal a falu nagy vágya teljesülhet

Segítik az időskorúakat
KOMPOLT A nyugdíjas köztiszt-
viselő, Nagy Imréné a telepü-
lés fejlődését hosszú ideje fi-
gyelemmel kíséri, s ha szük-
séges a tevékenységével is se-
gíti, a vízközmű társulás elnö-
keként például részt is vesz a 
megvalósításban.

–A nyugdíjas egyesület el-
nökeként elmondhatom, hogy 
az önkormányzattól nagyon 
sok segítséget kapunk a mű-
ködésünkhöz. Anyagilag és 
programok szervezésében is 
támogatnak bennünket. Em-
líthetem a színház látogatá-
sokat, kirándulásokat. Nem 
véletlen ezért, hogy a helyha-
tóság elnyerte az Idősbarát 

Önkormányzat elismerést – 
mondta az egyesületi elnök.

Szavai szerint a fiatalok-
ra is gondol az önkormány-
zat. A teljesség igénye nél-
kül fel is sorolt néhány pél-
dát: műfüves pálya, sportöltö-
ző, iskolafelújítás és bölcsőde 
építése.

– A település legnagyobb vá-
gya, egy fiatalok, idősek által 
egyaránt használható kultúr-
ház megépítése egy friss dön-
tés alapján elérhető közelség-
be került. Valószínűnek tar-
tom, hogy 2020-ban át is adják 
– mondta a nyugdíjas köztiszt-
viselő, majd hozzátette: szere-
tek Kompolton élni. Tóth Jánosné  Fotó: beküldött Nagy Imréné  Fotó: Majdán K.

Egyre több támogatás érkezik, érezhetően fejlődik a település

Megvalósult közös álmok

Balázs Zoltán szerint a pol-
gármester egyik fő feladata, 
hogy fejlődést biztosítson. 
Meggyőződése: a mai tele-
pülések, falvak sorsa köny-
nyen megpecsételődhet ha 
nincs összetartó közösség 
és olyan fejlesztések, ame-
lyek segítik az infrastruk-
túrát, hogy jó minőségben 
működhessen a település. 
Kompolton mindkettő meg-
van.

Sike Sándor
szerkesztoseg@hevesmegyeihirlap.hu

KOMPOLT Balázs Zoltán pol-
gármester közösségépítés és 
fejlesztések tekintetében is 
sikeresnek nevezte a hátra-
hagyott öt esztendőt. Szerin-
te csaknem teljes mértékben 
megvalósították mindazt, amit 
a helybeliekkel megbeszéltek, 
amit együtt megálmodtak pol-
gármesterségének kezdetén, 
több mint két évtizede.

– Arról egyeztünk meg kö-
zösen 21 éve, hogy új falucent-
rumot akarunk létrehozni, el-
tüntetni egy szemétgödröt, új 
óvodát létesíteni, az utakat fel-
újítani, a szennyvízprogramot 
végrehajtani. Ezeket közösen 
álmodtuk meg, és örömmel 
mondhatom, hogy közösen tel-
jesítettük is. Hiba lenne azon-
ban itt megállni – mondta a fa-

luvezető, aki rátért arra, mik is 
a küszöbön álló teendők.

A temetőben például van-
nak még tennivalók. Elindult 
már az urnafal létesítése, va-
lamint pályázati forrás segít-
ségével felújítják a ravatalozót. 
Most született döntés arról is, 
hogy az orvosi rendelőre is jut 
pénz, azt kívül-belül újjávará-
zsolják, a tetőt is beleértve. A 
munkálatok hamarosan meg-
kezdődnek.

– A megyei önkormányzat 
vezetése, amely koordinálja a 
beruházásokat, arról is dön-
tött, hogy pályázati támoga-
tást kaphatunk új bölcsőde 
megépítésére, s jövőre el is 

készülhet – mondta a faluve-
zető.

Balázs Zoltán beszámolt ar-
ról, hogy nagyon fontos volt 
felmérni – és meg is tették – a 
családokat, akiknek bölcsődé-
re érett gyereke van, vagy lesz 
az elkövetkezendő egy vagy 
két évben. A tájékozódás tel-
jes mértékeben alátámasztotta 
azt, hogy Kompolton jelenleg is 
van annyi kisgyermekes csa-
lád, amelynek gyermekei meg-
töltenék a bölcsődét.

A folyamatban lévő, iskolabő-
vítésre-, felújításra megnyert 
800 millió forintos pályázat-
ról a polgármester azt mondta: 
nemcsak az iskola válik kor-

szerűbbé, hanem teljesen meg-
újul a tornacsarnok is. Eddig a 
közbeszerzési eljárás késleltet-
te a megvalósulást. Az iskola 
nemcsak újjá lesz, hanem bő-
vül is. A tornacsarnokon pe-
dig olyan átalakítások történ-
nek, például tetőcsere, ami mi-
att külön engedélyezési eljárás-
ra volt szükség. Tart még egy 
közbeszerzési eljárás is ami-
nek a teljes körű lezárására és 
többletforrásra várunk. Balázs 
Zoltán azt mondta, ezért is kér 
türelmet.

– Várjuk meg azt az egy vagy 
két hónapot, ha nem akarjuk, 
hogy valami kimaradjon ebből 
a fejlesztésből! A csarnok azért 

fontos, mert sok a gyerekünk, 
nagy az iskolánk, az óvodánk. 
Emellett alakult egy egyesület 
is, melynek révén közel száz 
gyerek vesz részt a Bozsik-
programban – jegyezte meg a 
faluvezető.

A polgármester szerint az 
egyik legnagyobb álmuk elér-
hető közelségbe került azzal, 
hogy döntés született: új kul-
túrház épülhet közel 150 mil-
lió forintból. Az illetékes mi-
nisztérium már értesítette az 
önkormányzatot erről.

– Augusztusban kaptuk az 
értesítést, hogy a megyei ve-
zetés munkahelyteremtő el-
képzelésünkhöz is segítséget 
tud nyújtani régiós pályázat-
tal. Gazdasági övezetet alakít-
hatunk ki a sportpálya mellett. 
Csaknem 800 millió forintos 
támogatást remélhetünk TOP-
os pályázaton. Ebből ezer négy-
zetméteres csarnok épülhet al-
katrész-összeszerelő gyártó-
sor elhelyezésére. Nem csak új 
munkahelyeket teremthetünk, 
hanem egyúttal adóbevételre 
is szert teszünk a csarnokkal, 
ami azért fontos, mert az ipar-
űzési adóból kevés pénz folyik 
be a költségvetésünkbe – tette 
hozzá a polgármester.

Igazán korszerű, XXI. századi körülmények között tölthetik idejüket az óvodások  Fotó: Márkus Attila 

Erősíteni csak pályázati pénzekből lehet
Balázs Zoltán szerint Kom-
polt mindig pályázati pénzek-
ből tudott erősíteni, és meg-
győződése szerint sikerült is 
ez eddig. – Szükség van ezek-
re a pénzekre, hiszen míg ne-
künk éves szinten csak nyolc 
millió forint adóbevételünk 
van, más szomszédos tele-
pülésnek akár a 100 milli-
ót is meghaladja – mondta. 
A nagy pályázatok mellett az 
MLSZ segítségével rendbe te-
hették már a műfüves pályát, 
illetve felújíthatják a sportöl-
tözőt, valamint a füves labda-

rúgó pályát. Az öltözőt nem 
csak a focisták tudják majd 
használni, hanem a kisebb 
gyerekek, a középiskolások, 
a felnőttek is. 
– Az említetteken túl a cent-
rumban épült egy új hivatal, 
ABC, egy faluház, egy fogadó, 
most pedig ez az új kultúrház 
is bekerülhet oda. Amiben 
régen nem mindenki bízott 
most teljesen teljessé kezd 
válni ezzel az új létesítmény-
nyel. A folyó pályázatainkat 
pedig végigvisszük – mondta 
a polgármester.

Balázs Zoltán polgármester 
 Fotó: Gál Gábor

Látogasson el hírportálunkra!


