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Interjú: Seszták Oszkárral, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnökével

Az új kezdet izgalmakkal teli várakozás
Megyénkben is jól érzékelhető, hogy az ország
gazdasága kilábalt a
mélypontról.

Seszták Oszkárt, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés elnökét
és munkatársait már a következő év új kihívásai foglalkoztatják. Szerkesztőségünkben
beszélgettünk a mögöttünk
lévő év eseményeiről és arról,
mit jelent ez a várakozással
teli időszak.
Nyíregyháza.

A megye óriási lehetőséget
kapott, tudunk majd vele élni?
SeSzták OSzkár: Ennek az
évnek a vége egy újnak a kezdete minden szempontból. A
megyei önkormányzat elsődleges feladata a Terület- és
Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) forrásait kezelni, a kedvezményezettekhez
eredményesen eljuttatni. A
megye kerete közel 90 milliárd forint, ezzel a második
legtöbb forráshoz jutó megye
vagyunk az országban. Ez
nemcsak nagy lehetőség, de
nagy felelősség is, és kötelez
bennünket az összefogásra a
megye települési önkormányzatival és a polgármestereivel,
hogy ezeket a forrásokat maradéktalanul le tudjuk hívni.
Az ezzel kapcsolatos munkák
milyen stádiumban járnak?
SeSzták OSzkár: A kormány
elfogadta Szabolcs-SzatmárBereg Megye Integrált
Területi Programját (ITP). Az
ITP célja a forrásfelhasználás
hatékonyabbá tétele, továbbá
bemutatja a helyi igényekre
alapozott forráskeret-felhasználás szerkezetének, elvárt

ók fenntartható fejlesztése a
Kárpátok Eurorégió hatékony
működtetésével” projekteket.
Szeretnénk folytatni ezeket
a turisztikai programokat,
amelyek lehetőséget adnak a
kulturális örökségvédelemre,
a határon átnyúló turisztikai
útvonalak fejlesztésére. Ide
kapcsolódik az év legfontosabb eseménye, a Tisza
Európai Területi Társulás
megalakítása, Kárpátalja
megye, Kisvárda és a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Önkormányzat részvételével.
Köszönöm a Külgazdaságiés Külügyminisztériumnak,
továbbá dr. Seszták Miklós
nemzeti fejlesztési miniszternek az alapításhoz nyújtott
segítséget.

eredményeinek, és ütemezésének alátámasztását. Az ITP
kidolgozásával minden olyan
feladatot teljesítettünk, ami
megadja a lehetőséget a megye településeinek, egyházi
és civil szervezeteinek sikeres pályázatok benyújtására.
A napokban várjuk a támogatási felhívások megjelenését,
ez okozza most azt a feszült
izgalmat, ami a munkatársaimat és engem is jellemez.

Hogyan készülnek fel?
SeSzták OSzkár: Az elmúlt
évben folyamatosan egyeztettünk a települési önkormányzatokkal, ismerjük a fejlesztési
igényeiket, felkészültünk a
projektek előkészítésére, fejlesztésre, a projektmenedzsmenti feladatok ellátására,
a részvételre konzorciumi
partnerként. Most fejeztünk
be egy TÁMOP-pályázatot,
amelyben nyolc megye vesz
részt. Ebben azt is kidolgozzuk, hogy az ágazati operatív
programok végrehajtásában
hogyan tudnak részt venni a
megyék. Gondolok itt elsősorban az EFOP-ra, azaz Emberi
Erőforrás Fejlesztési Operatív
Programra. A közelmúltban
nagy sikerű konferenciát is
rendeztünk erről, melyen
részt vett Köpeczi-Bócz
Tamás, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma európai uniós
fejlesztésért felelős államtitkára is. A lehetőség adott,
hogy főként az EFOP programjaiban, de akár más operatív
programok végrehajtásában is
érdemben részt tudjon venni
a megyei önkormányzat.
Mi a legnagyobb feladata a
megyei önkormányzatnak a
TOP-ban?

Seszták Oszkár
SeSzták OSzkár: A gazdaság-

fejlesztés a települési önkormányzatok bevonásával.
A helyi kapacitásokat, az új
vagy meglévő iparterületeket
úgy kell fejleszteniük a településeknek, hogy erre építve
a vállalkozások élni tudjanak a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program
(GINOP) forrásaival. Kiemelten beszélhetünk a decentrumokról, Kisvárda-Záhony
térsége, illetve Mátészalka és
Nyírbátor térsége, de természetesen mások előtt is nyitott a lehetőség. A gazdaság-

ajándék a
rászorulóknak
Adománygyűjtést szervezett a Joób Olivér Gondozó és Rehabilitációs
Szeretetintézmény, hogy
karácsony közeledtével
megajándékozhassák a
tanyavilágban élő szegény
sorsú embereket. Az akcióban százötvennél is több
rászoruló idős embernek
vittek, visznek az intézmény munkatársai tartós
élelmiszercsomagot a
napokban. Fotó: rac sKó tibor

Fotó: KM-archív

fejlesztést segítené, ha össze
tudnánk kapcsolni a megyei
igényeknek megfelelően a
TOP-ot az EFOP-pal. A megyei foglalkoztatási paktumban a megyei önkormányzat a
fő kedvezményezett, erre 6,5
milliárd fordítható.
Éreznek-e felelősséget a határon túli magyarságért?
SeSzták OSzkár: Fontos
számunkra a határon túli magyarság helyzete. Két sikeres
projektet is zártunk az idén. A
„Turisztikai örökség Kis-Európában”, és az „A határrégi-

Ügyeletes állatorvosok
December 19-én és 20-án a
következő állatorvosok adnak
ügyeletet megyénkben: a kisvárdaizáhonyi térségben dr. Vargha János
(06-30/943-0805), a baktalórántházi
körzetben dr. róka István (0630/488-3644), a nyíregyházi
kerületben dr. Bánhidi László
(06-30/606-8469), a tiszalöki
vonzáskörzetben dr. Bónis László
(06-30/9780-410), a mátészalkai
kerületben dr. Drabik Sándor (0630/477-4821), a csengeri térségben
dr. Drabik Sándor (06-30/477-4821),
a nyírbátori kerületben dr. Vágó
Árpád (06-20/9513-441).

Tallózgatás lapunk régi számaiból

visszatekintő: ezt írtuk néhány évtizede
Felidézzük, lapunk miről számolt be 50, 40,
30, 20 és 10 esztendeje.
Ötven éve írtuk
(1965. december 19., vasárnap)
„Hogy mersz ilyen időben
felmászni?”
Reggel még az olvadó hólé
tette síkossá az utat, délután
már jeges szél kotorja a megdermedt maradékot. Kiszámíthatatlanul szeszélyes a december. A lámpafejcseréhez
felállított tolólétra veszélyesen imbolyog Horváth László
közvilágítás-szerelő alatt. A
megerőltető munkában észre
sem veszi, hogy lentről egy barátja figyeli. Csak akkor figyel
rá, amikor megkérdezi tőle;
„Hogy mersz ilyen időben
felmászni?” Mindezt nevetve
beszéli el a jól fűtött ügyeleti szobában, hiszen volt ettől
már nehezebb feladata is...

negyven éve írtuk
(1975. december 19., péntek)
Öt év a nyírbátori járásban
A nyírbátori járás negyvenhétezer lakosának életkörülményei sokat fejlődtek az elmúlt
öt év alatt. A járás 14 közösség tanácsa mintegy 37,5 millió forintot költött 1971 óta

Illegális filmmásolók

Fotó: KM

fejlesztésre, a tervezettnél
csaknem kilencmillióval többet. (...) A következő ötéves
terv folyamán hat község
kap új vízművet: Máriapócs,
Pócspetri, Nyírbogát, Nyírvasvári, Nyírbéltek és Penészlek. Emellett többek között
húsz új tanterem létesítését
tervezik, és 275 új óvodás számára épül hely.
Harminc éve írtuk
(1985. december 19., csütörtök)
Megtartotta alakuló ülését a
megyei közművelődési bizottság
Szerdán megtartotta alakuló
ülését az újjáválasztott megyei közművelődési bizottság, melynek elnöke Sándor
Miklós, a tunyogmatolcsi
művelődési ház igazgatója,
titkára a továbbiakban is Kovács Tibor, a megyei tanács
művelődési
osztályvezetőhelyettese.

Húsz éve írtuk
(1995. december 19., kedd)
Béres-csepp ajándékba
Béres-cseppel kedveskedik
karácsony előtt a megyei Vöröskereszt az arra rászorulóknak. A szervezet a Béres
Rt.-től ezer üveggel kapott,
illetve kedvezményesen ezer
darabot vett az immunrendszert erősítő készítményből
(...) Nyíregyházán 500–500
vár kiosztásra a sorban állók
között, a fennmaradó menynyiségen pedig a hét területi
szervezet osztozkodik.
Tíz éve írtuk
(2005. december 19., hétfő)
Illegális filmmásolók
A Nyíregyházi Rendőrkapitányság nyomozói ellenőrzést
tartottak a Tokaji úti piacon,
és több száz illegálisan másolt
DVD-filmet és játékprogramot
foglaltak le két fiatalembertől.

Milyen projektek valósultak
még meg ebben az évben?
SeSzták OSzkár: Nagyon sok
értékfeltáró és értékmegőrző
munka áll mögöttünk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség
Középkori templomok útja
projektjét az idén zártuk
le. Folytatására a megyei
önkormányzat novemberben
együttműködési megállapodást kötött a Tiszántúli
Református Egyházkerülettel
és a Megyei Fejlesztési Ügynökséggel. Méltán lehetünk
büszkék a Földművelési
Minisztérium 10 millió forintos megyei értéktárakra kiírt
pályázatából megvalósított
eredményeinkre. A SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei Értéktár saját honlapján önálló
arculatot tudott kialakítani.
Folytatódott a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értékek
Tára vándorkiállítás, sikeres

volt a programhoz kapcsolódó szakmai konferencia is.

Az év során sokat hallottunk a
hulladékgazdasági projektekről
is.
SeSzták OSzkár: A SzabolcsSzatmár-Bereg Megyei
Szilárdhulladék-gazdálkodási
Társulás elnökeként elmondhatom, hogy két uniós pályázatot zártunk le sikeresen.
Egy 3,5 milliárdos hulladékgazdálkodási program
keretében több mint százezer
gyűjtőedényt helyeztünk ki,
és húsz hulladékszállítóval
bővült és korszerűsödött a
járműpark. Ezzel a megyében
a szelektív hulladékgyűjtés
minősége jelentősen javult.
A másik egy egymilliárd
forintos főösszegű rekultivációs program, ebben újabb
hulladéklerakókat sikerült
ártalmatlanítani.
Hogyan tekint a jövőbe?
SeSzták OSzkár: Megyénkben
is jól érzékelhető, hogy az
ország gazdasága kilábalt a
mélypontról. Meggyőződésem, hogy az operatív programok végrehajtásával járó
gazdaságfejlesztés tovább
javítja a megyénkben élő emberek életminőségét. Célunk
a jövőben is, hogy jelen legyünk a megyei közéletben,
erősítsük a megyei identitást
és támogassuk a helyi közösségeket. Komolyan gondoltuk, és most is komolyan
gondolom, hogy elérhető
az, amit a megyei fejlesztési
koncepcióban rögzítettünk:
2030-ban Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy olyan
hely lesz, ahol jó élni.
LengyeL nórA

nora.lengyel@kelet.hu

Szebb, modernebb lett
a kirendeltség épülete
tiSzavaSvári. A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat több
mint félszáz kirendeltségét
fejlesztették
országszerte.
A projekt során felújították
és akadálymentesítették az
épületeket, korszerűsítették
a berendezéseket, valamint
modernizálták az informatikai rendszereket.
Tiszavasváriban a járási
hivatal Foglalkoztatási Osztályának felújított épületét
pénteken adták át. Az ünnepségen elhangzott: a fejlesztés
célja volt, hogy megteremtsék
az egyenlő esélyű hozzáférést
az önálló álláskeresést segítő
öninformációs
rendszerek-

hez, valamint csökkentsék a
szolgáltatások minőségében
tapasztalható területi különbségeket a kirendeltségeken.
A Báthory utcai létesítményt Cseresnyés Péter, a
Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára, Kozma Péter
megyei kormánymegbízott,
dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő és dr. Hosszú
József, a Tiszavasvári Járási
Hivatal vezetője avatta fel.
A megújult épületet, melyet az ügyfelek jövő év januárjától vehetnek birtokba,
Treszkai József, a kirendeltség vezetője mutatta be.
keletpreSS/kM

Az ügyfelek januártól vehetik birtokba a kirendeltség megújult épületét
Fotó: balogh taMás

Röviden
Égett a villaNyóraSzekrÉNy.

Egy 100 négyzetméteres családi ház villanyóraszekrénye
égett pénteken Nyíregyházán.
Személyi sérülés nem történt.

Kilenc
négyzetméteres fémvázas tárolóban gyulladt meg a szalma Rakamazon. A nyíregyházi tűzoltók oltották el a tüzet.
láNgOlt a SzalMa.

