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Szeretettel  köszöntök minden kedves vendéget, köszönöm  mindannyiuknak, hogy megtiszteltek
bennünket a jelenlétükkel.  

Külön köszöntöm
- Riz Gábort, térségünk országgyűlési képviselőjét,
- Dr. Csuzda Gábort, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés tagját, a Fidelitas ózdi és 

megyei elnökét,
- Dr. Bárdosné Dudás Viktóriát, a Nyugat-Borsodi Területfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető

asszonyát,
- a  KRODA Pályázati Tanácsadó Kft. ügyvezetőit: Kronovitter Béla és Skoda Zoltán urakat,
- Tóth Tamást, konyhánk tervezőjét,
- Angyal Pétert, a projekt műszaki ellenőrét,
- a kivitelező cég, a Calor-System Kft. ügyvezetőit, Cseh József és Cseh Tamás urakat, 
- Lévay Csaba építésvezetőt,
- Czeber Ferencné intézményvezetőt,
- Váradi Bélát, a Sátai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnökét,
- üdvözlöm a jelen lévő önkormányzati képviselőket, önkormányzati intézményeink jelenlegi

és volt dolgozóit, mindazokat, akik ehhez az épülethez életük során oly sok szállal kötődtek.

Ünnep ez a mai nap számunkra, hisz a 2013 óta üresen álló, szinte teljesen lepusztult, de jobb sorsot
érdemlő régi iskolai épület megújult külsővel-belsővel ismét funkciót kapott: szociális konyha- és
étkezőként szolgálja tovább Sáta lakosságát.

Bevallom, polgármesterségem első percétől kezdve az egyik legfontosabb célom az volt, hogy a
település közepén álló, ikonikus épületnek megtaláljuk azt a feladatot, ami ismét összekötheti az itt
élőket: kicsiket-nagyokat, fiatalokat, idősebbeket. Régen iskolába járt ide minden tősgyökeres sátai:
gyermekként,  később szülőként,  nagyszülőként  illetve többen pedagógusként  fordultunk meg itt
éveken, évtizedeken keresztül. 



A felújításnak tehát szimbolikus jelentése is van: „ha élet zengi be az iskolát, az élet is derűs iskola
lesz” írta Ady Endre ezt az örök igazságot. 

Ma ugyan nem iskolaként lép be a falu életébe az épület, hanem konyhaként, de ismét megtelik
élettel. Birtokba vehetik a dolgozók, akik megérdemelték már, hogy megfelelő körülmények között,
modern eszközökkel végezhessék munkájukat, és birtokba vehetik az idősek, gyermekek, akiknek a
szociális és intézményi étkeztetését ettől kezdve innen oldja meg az önkormányzat. 

Hosszú folyamat eredménye az új intézmény. A kormány a Terület-és Településfejlesztési Operatív
Program keretén belül „Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése” tárgyú
felhívást tett közzé, melyre önkormányzatunk 2016-ban támogatási kérelmet nyújtott be. 

2017-ben  a  „Sáta  község  szociális  konyhájának  kialakítása  a  régi  iskola  épületében”  című
pályázatunkra  110.484.559 Ft  vissza  nem térítendő támogatást  kaptunk.  Ebből  valósult  meg az
épület átalakítása, felújítása, az alapvető konyhai eszközök beszerzése. Ismét bebizonyosodott, hogy
a kis önkormányzatok sem maradnak kormányzati segítség nélkül, hisz önerőből soha nem tudtunk
volna egy ilyen felújítást, átalakítást végigvinni. 
Még számomra, aki végig részese volt  a folyamatnak, is  szinte hihetetlen,  hogy Sáta egy ilyen
modern,  minden  előírásnak  megfelelő  intézménnyel  gyarapodott.  Egyelőre  naponta  többször  is
bejövök, hogy meggyőződjek arról, nem álmodom ezt az egészet.   

Sáta Község Önkormányzata számára ez a pályázati ciklus rengeteg eredményt hozott: már átadtuk
az  új  orvosi  rendelőt,  megújul  a  Polgármesteri  Hivatal  épülete,  a  Kultúrház,  épül  az  orvosi
szolgálati  lakás,  támogatást  kaptunk  a  csapadékvíz  elvezetésére,  eszközt  nyertünk  a  település
karbantartására,  és  remélhetőleg  kedvezően  bírálják  el  az  óvoda-bölcsőde  építésére  benyújtott
többlettámogatási kérelmünket. A már jól ismert szlogenünk is az, hogy „Jó úton járunk!” 

Rengeteg  a  pályázat,  tehát  rengeteg  a  munka  is.  Sokan  dolgoztak  azon,  hogy  ez  a  konyha
megvalósuljon, köszönet illet mindenkit, aki segítette ezt a tevékenységet. 

Köszönöm  képviselő  úrnak,  hogy  lehet  rá  számítani,  ha  segítségre  van  szükségünk,  valóban
képviseli az érdekeinket, támogatja az elképzeléseink megvalósítását. 
Köszönöm  a  projektmenedzsment  és  a  pályázati  tanácsadó  cég  munkáját.  Nem  volt  egyszerű
végigmenedzselni ezt a projektet, de az eredmény magáért beszél. 
Köszönöm a kivitelező cégnek, hogy a számos nehézség, az építési folyamatot megakasztó, előre
nem látható külső tényezők ellenére is  maximumot nyújtottak,  valóban arra  törekedtek,  hogy a
megálmodott intézményt lássuk a kivitelezés végén, ne a hiányérzet legyen az uralkodó egy ekkora
projekt zárásakor. 
Angyal  Péter,  mint  műszaki  ellenőr  kísérte  végig  az  építkezést,  korábban  pedig  az  épület
átalakításának tervezésében is  volt  része Tóth Tamással  együtt.  A műszaki  ellenőr  jó  esetben a
megrendelő jobb keze. Ő ezt a „jobb kéz” szerepet maximálisan betöltötte. Köszönöm neki. 
A konyhai dolgozók végre birtokba vehetik a várva várt új konyhát, tehát ahogy bevezetőmben is
mondtam, ismét megtelik élettel az épület. Nem kell azon aggódnunk, hogy valamelyik hatóság a
hiányosságok, elavult berendezések miatt mikor zárja be a konyhánkat, mert a működés minden
feltétele biztosított. Adottak az eszközök a lakosság minőségi étkeztetéséhez.

Dolgozóinknak kívánom, hogy leljék örömüket az itteni munkában, használják ki az új eszközök
adta lehetőségeket, érezzék magukénak a megújult szép konyhát! 
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