Tisztelt Komlóskaiak!
A negyedik polgármesteri ciklusom után szeretném Önöknek röviden bemutatni, hogy az
elmúlt négy évben milyen eredményeket értünk el közösen.
Az elmúlt időszak az eddigiek közül a legnehezebb volt. Mindenért meg kellett küzdenünk, jelentős
áldozatokat hoztunk mindannyian. Azért lehetünk ma mégis büszkén komlóskaiak, mert nem adtuk fel,
tudtuk, hogy jó úton járunk és kitartottunk az igazunk mellett. Az idő minket igazolt, a hosszú és
kitartó munkánk most kezd beteljesedni.
Komlóska mára mintapéldája a kistelepülések megmaradásának, élni akarásának.
Intézményrendszere, infrastrukturális hálózata, szociális ellátórendszere, természeti szépsége, és a
vállalkozóbarát gazdasági környezete példa értékű. Mindez a közösség összetartó erejének, az egy
célért tenni akaró szorgos embereknek és a sokévi szakmai tapasztalatomnak is köszönhető. A
sikeres munkához szükség volt a biztos családi háttérre, az intézményeink vezetőinek lelkesedésére, a
dolgozóink szorgalmára és a lakosság hittel teli bizalmára. Komlóska vonzóvá vált a turisták és a
vállalkozások számára is. Egyre többen maradnak itthon, akik jövőjüket szülőfalujukban látják. A
kritikus gazdasági körülmények ellenére tudtuk működtetni intézményeinket, önkormányzatunknak
stabil az anyagi helyzete, egyre növekszik bevétele, mely az eddigi fejlesztésekhez és a jövőbeni
beruházásokhoz nyújt fedezetet.
A magyar vidék megmaradása érdekében, jelentős harcot vívtunk a kisposták
megmentéséért, amit felkarolt a Zempléni Településszövetség és 911 település is csatlakozott
hozzánk. Mára beteljesedik kitartó küzdelmünk, nem volt hiábavaló a hosszú pereskedés, melyből 4
alkalommal is Komlóska került ki győztesen, melyhez dr. Kovács János nyújtott jogi segítséget.
Küzdelmünket a „Falurombolás?” című dokumentumfilm örökítette meg. A kormány támogatásával a
Magyar Posta Zrt. elkezdte a kisposták újranyitását. Hamarosan a mi postánk is megújul, visszakapja
teljes jogkörét és nyitvatartási idejét, erről itt nálunk biztosítottak bennünket a posta vezetői.
Nemzeti Zarándoklatot szerveztünk Pálháza polgármesterével a társadalmi megosztottság
enyhítésére, 320 kilométert gyalogoltunk Budapestig. Köszönöm, hogy sokan elkísértek. Nemzeti
Zarándoklatunkról is film készült. Hazakísértük a máriapócsi kegyképet.
Szembe szálltunk a vidékromboló kormányzati politikával. Minden központi leépítési
szándékra fejlesztéssel válaszoltunk.
Minden döntésünket figyelemmel kísérhették, mert a testületi ülésekről videofelvételt
készítettünk, azt a kábeltévén Önök többször is láthatták.
Létrehoztuk a körjegyzőséget Hercegkúttal, melynek köszönhetően helyi jól képzett
fiataloknak lett itthon munkahelye. Dr. Stumpf Enikő körjegyzőnő minden kedden és csütörtökön
Komlóskán tartózkodik és a mi ügyeinkkel foglalkozik, sok esetben a hercegkúti apparátus
bevonásával is. Ennek legnagyobb eredménye a munkahelyteremtés mellett, hogy a lakosság az
ügyeit itt a községházán gyorsan elintézheti.

Falugondnoki szolgálatot működtetünk, melynél egy új gépkocsi beszerzését valósítottuk meg.
A közbiztonság javítása érdekében településőri szolgálatot indítottunk el.
Megtartottuk oktatási intézményünket a Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési
Központot. Ezen belül bölcsődét hoztunk létre. Az iskolában 6 évfolyamon tanulhatnak a gyerekek,
ahol ruszin és angol nyelvoktatásban is részesülnek. A gyerekeink jelentős sikereket érnek el.
Korszerűsítettük a fűtési rendszereket az iskolában, a községházán és az óvodában is.
Folyamatosan törekszünk az épületek karbantartását, fejlesztését elvégezni és az oktatáshoz szükséges
anyagi, szakmai és tárgyi feltételeket biztosítani. Az igazgatónő lelkes munkáját segítik a pedagógusok
és a dolgozók. Nagy áldozatot vállalnak a szülők is az intézmény fenntartásban adományaikkal,
szervezésükkel, munkájukkal.
A legnehezebb feladat a munkahelyteremtés. A rendkívül rossz gazdasági környezetben a
legnagyobb munkáltató az Önkormányzat. Állandó dolgozói létszám átlagban 14 fő, valamint az
időszakos foglalkoztatásban évente 40 fő részére biztosítunk munkát. Mindenkinek munkát adok, aki
szeretne dolgozni. Látható eredmények a rendezett és virágos közterületeink, temetőnk, a
megvalósított karbantartások és fejlesztések. Megszépült a művelődési ház, iskola, óvoda,
ravatalozó, községháza. Felújítottuk a közkutakat. Felújítottuk a traktort és a pótkocsit. Új szárzúzót
vásároltunk. A közmunkákhoz 5 motoros kaszát, 2 motorfűrészt, 4 fűnyírót, 2 betonkeverőt,
szivattyúkat, kisgépeket és szerszámokat vásároltunk pályázati forrásokból.
Karban tartottuk a tanösvényt és rendszeresen takarítjuk a Pusztavárat, ahol elkezdődtek az
állagmegóvási munkák is.
A Komlóskáért Alapítványon keresztül 12 távmunkahelyet hoztunk létre, melynek
eszközeire és a foglalkoztatásra 28 millió forintot nyertünk.
Életünket nehezítették a rendszeres természeti csapások. A korábbi káresemények után
helyreállítottuk az iskola tetőszerkezetét, a Ruszin parkot és a hozzá vezető utat, utcákat
aszfaltoztunk (Rákóczi út), hidakat újítottunk fel (Ságvári úton, Rákóczi úton), vízelvezetőket
létesítettünk (Rákóczi úton, Szkalka közben, Subanya közben), támfalakat építettünk (Rákóczi úton,
bolt mögött). Levágtuk az életveszélyes fákat a közút mellet, rendeztük a patakmeder egyes
szakaszait, gondoztuk a külterületi utakat.
2010 tavaszán több alkalommal is soha nem látott mennyiségű csapadék zúdult községünkre. A sikeres
védekezés mindannyiunk érdeme. Az önkormányzatot ért 14 káreseményből 13-ra nyújthattunk be
pályázatot, melyből 10-et már elbíráltak és támogatásra ítéltek. A későbbiekben rendezni tudjuk a
Pusztavár utca vízelvezetését, a Ságvári utca helyreállítását, a Hollós patak hídjának
helyreállítását, folytatjuk az építését a Rákóczi utat védő támfalnak, újjá építjük az óvodát védő
támfalat, a ruszin parkban rendezvényteremmé a csűrt. Szabályozzuk a patakmedret és
helyreállítjuk a víz- és szennyvízrendszerben keletkezett károkat. Újjáépítjük a Rákóczi utca több
szakaszát. A károk enyhítéséhez segítséget kapunk a kormányzattól a Vis–maior alapból. Több
település és szervezet is felajánlotta támogatását, melyből megújulnak az óvoda és iskola nyílászárói,
leszigeteljük az óvoda homlokzatát.
Sajnos a lakossági károkra semmilyen központi állami forrás nem állt rendelkezésre, ezért egy
felhívást tettem közzé a rászorulók érdekében. Sok segítséget kaptunk, melynek egy jelentős részét
szétosztottuk a családok között. A tárgyi adományokat szükség szerint adtuk oda. A pénzbeni
adományokból vásároltunk 520 q cementet, 20 kamion sódert, amit egységesen osztottunk szét a
lakosságnak. A maradék összeg sorsáról később dönt a Komlóskáért Alapítvány kuratóriuma.
Sok pályázatot nyújtottunk be az önkormányzaton és az alapítványon keresztül is,
melyekből kisebb, nagyobb összegeket elnyerve szép fejlesztéseket tudtunk megvalósítani. Új
számítógépeket vásároltunk a teleházba. Bútorokat és számítógépeket, nyomtatókat vásároltunk a
körjegyzőségi hivatali munkához. Gyarapítottuk a könyvtár állományát, hangosító berendezést
vásároltunk. Rendezvényasztalokat, padokat vásároltunk. Autóbuszvárókat létesítettünk.

A lakosság megbecsülését igyekszem minden korosztályra kiterjeszteni. Köszöntjük az
újszülötteket és szüleiket, a komlóskai gyerekeinknek ingyenes az étkezés, a fiataloknak ingyen
biztosítunk építési telket, az időseket és a legidősebbeket is ünnepeljük. Halottaink sírjához koszorút
viszünk. Hősi halottaink emlékét őrizzük, ápoljuk az emlékművet és a temetőkertet.
Az elmúlt években is nagy hangsúlyt fektettünk az értékeink megőrzésére. Nemzetiségi
Népdalkörünk egyedülálló szépségű dalainkat énekli nagy sikerrel, számos fellépésen.
A Komlóskai Ruszin ÁMK-ban a hagyományőrzés alapfeladat, jó példa erre a kisbetlehemesek
szereplése, mely jól megfér a nagyobbak mellett.
Hálásan köszönöm minden komlóskainak a hagyományőrző munkáját.
Egyházi ünnepeink megtartását is nagyon fontosnak tartom, tudja ezt minden dolgozóm.
Igyekszünk ott lenni a szertartásokon. Minden segítséget megadunk a pancsónak. Rendszeresen
elvégezzük a fűnyírást, a templomkert felújításából is aktívan kivettük a részünket.
A családom fontosnak tartja az egyházközség és a templom támogatását, a rendszeres pénzadomány
mellett új miseruhákat készíttettünk, restauráltattuk a hordozható képet.
Örömmel vállaltam az egyháztestületi tagságot, folytatva ezzel a családi hagyományt.
Nagyon fontosnak tartom a jó kapcsolatok ápolását. Sajnos volt részünk a rossz szomszédi
kapcsolatból, mely csak a viszályokat és a megnemértést eredményezte. Ezért nagyon örülök a
hercegkúti barátaink irántunk való tiszteletének és szeretetének, melyet minden egyes ott jártunkkor,
hercegkúti zarándoklatainkkor megtapasztalhatunk, mi pedig igyekszünk azt viszonozni feléjük. A két
község kapcsolata teljesen problémamentes, egymást segítjük, támogatjuk. Összehasonlíthatatlanul
jobb a korábbi társulásnál. Remélem ezt Önök is így érzik.
Elindítottuk a földprogramot, melynek az a lényege, hogy az elgazosodott területeket
gondozásba vesszük. Önkormányzatunk szép példát mutat a külterületek kezelésében is. Egyre többen
ajánlják fel területüket bérletre vagy eladásra a falu javára. A településkép jellegének megőrzése
érdekében már lakóházat is vásároltunk, a lakók holtig tartó használati jogával.
A faluszépítési napokat rendre megtartottuk. Az aktív részvételnek köszönhetően mindig
lenyűgözi az ide látogatókat a falu tisztasága, rendezettsége és a sok virág.
2008 és 2010 években Komlóska Napjára sok vendéget vártunk, hazajöttek az elszármazottak,
mindig emelte rendezvényünk rangját a sok neves vendég, a számos fellépő.
A templomunkban hagyományőrző szándékkal elindítottuk a Zempléni Gondolatok előadássorozatot, így sok példaképet állíthattunk magunk elé, akik egyben meg is ismerték közösségünket,
tovább viszik jó hírünket.
A kilátástalan gazdasági helyzetükre nem kaptunk központi segítséget, többször előfordult,
hogy egy-egy hónapra nem kaptunk normatív támogatást, most májusban 97.868 Ft, augusztusban,
pedig 57.000 Ft jutott Komlóskának a központi költségvetésből. Igyekeztünk úgy működni, hogy ebből
Önök a lehető legkevesebbet vegyenek észre. Mindig kifizettük a béreket és a segélyeket, általában
hitelfelvételből és már nem jutott a számlák kiegyenlítésére. A normatívák jelentős csökkentésével
próbáltak bennünket ellehetetleníteni, rákényszeríteni, hogy adjuk fel intézményeinket. Sajnos a
társulási forma sem volt jobb, mert a központi normatívák a társult intézmények működtetését sem
finanszírozták teljes egészében, azokhoz hozzá kellett tenni, például: a központi orvosi ügyelet, és az
iskolai társulás, amit az elviselhetetlenül magas befizetési kötelezettség miatt mondtunk fel.
A Komlóskai Ruszin Nemzetiségi Általános Művelődési Központ óvodája és iskolája
önállóságát megtartottuk és bölcsődével továbbfejlesztettük. Óvodánk zöld óvoda, iskolánk Öko
iskola, elkészült az erdei iskola programunk is.
Gyerekeink az országos átlag feletti kimagasló eredményeket érnek el a tanulmányi felmérések
szerint. A legfontosabb pedig, hogy ápolják hagyományainkat, nyelvünket.

Sajnos vannak ügyek, amelyben nem tudtunk kellő eredményt elérni. Az orvosi rendelő
átépítése azért hiúsult meg, mert kivitelezésére nem vállalkozott a saját cégünk, el akartuk kerülni a
rendszeres feljelentéseket, pedig a Sólyomvár Kft. mindig igyekezet a legtöbb helyi munkaerőt
foglalkoztatni. Más helyi cég nem volt, a külső vállalkozók, pedig sokkal magasabb áron vállalták a
kivitelezési munkákat, mint amennyi pénz a rendelkezésünkre állt. A szemétszállítás díját a nehéz
anyagi helyzetünk miatt nem tudtuk tovább átvállalni a lakosság helyett. A mobiltelefon térerőt és a
szélessávú internetet többszöri kérésünk ellenére egyetlen szolgáltató sem kívánta kiépíteni, a
lakosság és az előfizetők alacsony számára hivatkoztak. A vízdíj emelkedése mögött az áll, hogy nem
volt egy helyi szakember, aki elvállalta volna a rendszer karbantartását, ezért kellett átadnunk a
Zemplén Vízműnek üzemeltetésre, így legalább szakszerű felügyelet alatt áll a rendszer, melyért ők
vállalnak felelősséget. Viszont elindult 81 település összefogásával a vízminőség javító program,
Komlóska esetében 80 millió forintos fejlesztés, melynek a megvalósulása 2013-ra várható.
Adókedvezményeinkkel vonzóvá tettük Komlóskát a vállalkozások számára.
Komlóskán nincs iparűzési adó, építmény adó, idegenforgalmi adó és a lakosságnak nem kell
kommunális adót fizetni. Ennek ellenére egyre több bevételünk van. Zökkenőmentesen működnek az
intézményeink. Ingyenes a gyermekeink részére a tankönyv és az étkezés. A házi szociális gondozót
8 órában foglalkoztatjuk, valamint további Önkormányzati dolgozók segítik az időseinket.
Módosítottuk a rendezési tervünket, hogy a helyi fiatalok letelepedését ingyenes telekkel
támogatni tudjuk, a további területeken utat szeretnénk építeni Sárospatak felé, valamint
Kormányzati Falut, ipari parkot, logisztikai bázist tervezünk a Komlóskaiak helyben való
munkalehetőségeinek létesítése céljából. Az időseink érdekében bentlakásos és nappali ellátást
nyújtó otthont szeretnék létrehozni. A fiataloknak a turisztikai fejlesztések is újabb munkahelyeket
jelentenek, a sportolási lehetőségeket is bővíteni szeretném sportpályával, kondicionáló teremmel.
Megszépül a művelődési ház, az óvoda és az iskola épülete is, erre már összegyűlt a pénz.
Megvannak az engedélyezett terveink az orvosi rendelő, a községháza és a vendégház fejlesztéséhez.
Tovább küzdünk az Internet és a térerő megvalósításáért.
Egyre többen ismernek bennünket. A médiának köszönhetően sokan látják eredményeinket, sok külső
segítséget kapunk.
Az új keresztény-polgári kormány minta értékűnek tartja a komlóskai példát. Rendszeresen
vendégeink a kormányzat vezetői, akik nem felejtették el a komlóskaiak kitartó küzdelmét. Számos
döntéshozó járt már az elmúlt hónapokban is Komlóskán. Mindannyian támogatásukról biztosítottak
bennünket. A polgármesteri munkámat és újra indulásomat a FIDESZ-KDNP is támogatja.
Kérem, szavazzanak bizalmat számomra, hogy tovább folytathassuk az elkezdett
munkákat. Az Önök támogatásával vezethessem Komlóskát, az értékeinket megőrizve egy sikeresebb,
jobb megélhetést nyújtó korszakon keresztül. Az egység a községünk vezetésében is nagyon fontos.
Ezért köszönöm Ferencné Varga Klára eddigi alpolgármesterünk és a képviselőink munkáját, akik a
komlóskaiak érdekét tartották szem előtt, akik nem csak beszéltek, de cselekedtek is.
A falu fejlődésének az egyik titka az összefogás, a közös célért való kitartó helytállás.
Kérem Önöket, hogy a képviselők kiválasztásánál legyenek tekintettel arra, hogy csak egységes,
belviszályoktól mentes munkával lehet sikereket elérni. Olyan képviselőket válasszanak, akik
közülünk valók és ismerik írott és íratlan szabályainkat, tisztelik és ápolják hagyományainkat. Akik
számára önös érdekeiknél fontosabb a közösség érdeke, azaz Önök.
Komlóska, 2010. szeptember 29.
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