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Nagy örömmel és tisztelettel köszöntöm önöket Bükkaranyoson.  

Talán mondhatom azt, hogy Bükkaranyos történelmében mérföldkő ez a nap, hiszen a mai 
napon olyan beruházásokat, fejlesztéseket adunk át, melyekre éveket, évtizedeket kellett 
várnia Bükkaranyos lakóinak. A ma átadott fejlesztések összértéke 327.167.499.- Ft, de a 
számoknál talán sokkal fontosabb az öröm, a munka és a közös érték, ami mögötte van. 

Általános iskolánk több mint 50 éve működik, de a sors valahogy úgy hozta, hogy nem épült 
mellé tornacsarnok. A gyermekek egy tanteremből kialakított tornaszobában, vagy jó idő 
esetén, a salakos kézilabdapályán tornázhattak. A felnőtteknek sem volt lehetősége egy 
baráti focimeccsre, vagy aerobikra összejönni munka után a barátokkal/barátnőkkel, de a 
művelődési házat is kinőttük már, így nagyobb rendezvények szervezésére fedett téren nem 
volt lehetőségünk. Az elmúlt időszak szinte minden választási ciklusának alapgondolata, 
ígérete volt a tornacsarnok építése a gyermekek és a lakosság számára. 

A korábban társadalmi munkával épült, a település fő útja mellett haladó járda az évek során 
elhasználódott, megsérült, felülete kitöredezett. Rengeteg panasz érkezett, hogy nem lehet 
rajta közlekedni, babakocsit tolni. Volt még néhány útszakasz is a településen, ami nem 
kapott szilárd burkolatot, valamint a temetők megközelítése sem volt teljesen 
problémamentes. 

Az európai uniós pályázatok nem adtak lehetőséget ezen problémák megoldására, így 2016. 
december végén, mint egy óriási karácsonyi ajándékként kaptuk a hírt Tállai András 
Miniszterhelyettes Úrtól, hogy tornacsarnok-építésre, út- és járdafelújításra 306.700.000 Ft-
támogatást kaptunk egy egyedi kormányhatározat alapján. 

Lázas munka kezdődött. A tervek, engedélyek, hozzájárulások elkészítése és megszerzése 
nem volt könnyű, de mindig tartani tudtuk az egyébként szoros határidőket. Időközben 
persze figyeltük az egyéb lehetőségeket, és további 18.867.499 Ft-ot nyertünk el az általános 
iskola épülete energetikai felújításának második ütemére, valamint 1.600.000 Ft-ot a 
katolikus temető útjának felújítására.  

2017. szeptemberében elkezdődhettek a munkálatok. Ennyi munkagép, ennyi szakember 
még soha nem dolgozott egyszerre Bükkaranyos fejlesztésén, építésén. 

Az elmúlt 2 év alatt, a 3 projekt keretében 

• megépült az új, 700 m2 alapterületű tornacsarnok  
• térkövezéssel felújítottunk 2500 fm járdát a Petőfi és Ifjúság utcákon 
• átalakítottuk és felújítottuk, így biztonságos közlekedésre alkalmassá tettük az 

ABC előtti teret, ahol új forgalmi sáv, parkoló- és rakodóterületek épültek 
• 700 fm utat aszfaltoztunk le a Rákóczi és Wass Albert utcákon 



• kialakítottunk 10 db aszfaltos parkolót Református temető mellett 
• térkőburkolatot kaptak a buszmegállók  
• felújítottuk az Általános iskola épületének fűtésrendszerét, napelemeket 

telepítettünk a tetőre a gazdaságosabb működtetés érdekében 
• térkőburkolattal felújítottuk a Katolikus temetőhöz vezető utat 
• közfoglalkoztatás keretében új kerítést, vízelvezető árkokat építettünk, és 

parkosítottunk az iskola területén 
 

Minden határidőt és költségvetést betartottunk, így a több mint  327 Millió Forint értékű  
fejlesztés 100% -ban állami támogatásból, önrész biztosítása nélkül valósulhatott meg az 
elmúlt év végére. Bízom benne, hogy az elkészült beruházások a lakosság megelégedését 
szolgálják, szebbé, biztonságosabbá, komfortosabbá teszik falunkat, Bükkaranyost. 

Természetesen az előbbi felsorolás csak számok és adatok halmaza a papíron, ha nem töltjük 
meg élettel. Kívánom az általános iskolásoknak és a lakosság minden tagjának, hogy rengeteg 
szép, és hasznos élményre tegyenek szert a tornacsarnok és a ma átadott új értékeink 
használata közben! Vigyázzunk rájuk, hogy minél tovább szolgálhassák közösségünket. 

 

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik támogatásukkal, munkájukkal segítették a 
projektek megvalósulását: 

• Tállai András Miniszterhelyettes Úrnak, aki folyamatosan segíti településünk 
fejlődését 
 

• az építési munkákat végző D-gesztor Kft. vezetőinek Dányi Gábornak, Dányi 
Norbertnek és kollégáinak, 
 

• az út és járda felújítási munkákat végző Szinva Ép.Szolg Kft vetőinek, Tóth Attilának és 
Tóth Lajosnak, valamint munkatársaiknak 
 

• Bán Tibornak ,Murányi Nándornak és Rékó Tamásnak a tervezői és műszaki ellenőri 
munkákért 
 

• a Járási Kormányhivatal, valamint a Mezőkövesdi Polgármesteri Hivatal építésügyi és 
útügyi munkatársainak a gyors ügyintézésért 
 

• az 1A mobili Kft vezetőjének , Orosz Andreának , aki a berendezések, felszerelések 
beszerzését végezte 
 

• munkaügyi központ munkatársainak 
 



• képviselő testületünk tagjainak, külön megköszönve az általuk tett dologi és anyagi 
felajánlásokat 
 
 

az Innováció Menedzsment Tudástranszfer Kft. tagjainak, a Virtuál Építész Stúdió tagjainak, 
Nagy Valikának, Makranczi Kingának, Patolts Péternek, az Aranyszarvas Vadásztársaságnak, 

kollégáimnak, a közfoglalkoztatásban részt vevő dolgozóinknak és Bükkaranyos minden 
kedves lakosának a támogatásért és a türelemért, és azért, hogy a közös cél érdekében 
elviselték az építkezésekkel járó útlezárásokat, megnövekedett zajt és forgalmat. 

 

Önkormányzatunk eddig is támogatta az egészséges életmódra nevelést, a sportolási 
lehetőségeket. Különböző pályázatok útján, képviselői felajánlások segítségével támogatjuk a 
tehetségeket, segítjük gyermekeinket, hogy megszeressék, és életük részévé váljon a sport, 
az egészséges élet és a természet szeretete. Büszkék vagyunk azokra, akik kisebb vagy 
nagyobb eredményeikkel öregbítik Bükkaranyos hírnevét.  

Külön büszkék vagyunk két bükkaranyosi sportemberre, akik megmutatták nekünk, hogy 
szerénységgel és kitartással olyan csúcsokra is eljuthatunk, amelyről mások álmodni sem 
mernek: 

Településünk szülötte Mecser Lajos, aki 22-szeres magyar bajnok, 11-szeres mezei bajnok, 
Európa-bajnoki második helyezett hosszútávfutó, aki részt vett a Tokiói és a Mexikói 
olimpián és eredményeiért az Atlétikai Szövetség a kiosztható legmagasabb kitüntetésben, 
arany plakettben részesítette. Az általa legfontosabbnak tartott és képviselt értékek, a 
tisztelet, kitartás és a kemény munka. 
 
Egyed János Bükkaranyoson él és tűzoltóként szolgál Miskolcon. A futással 37 éves korában 
kezdett el foglalkozni. 2001-ben félmaratont, 2002-ben maratont futott, 2006-ban a 24 órás 
futás országos bajnokságán, kategóriájában első helyezést ért el. 2007-ben teljesítette a 
Bécs-Budapest szupermaratont és 2009- ben a világ egyik legnehezebbnek tartott 
futóversenyét a 246 km-es távú sparthatlont. 
 
Életükről, elért eredményeikről egy kiállítást készítettünk az emeleti függőfolyosón, melyet 
az átadást követően kérem, hogy tekintsenek meg. Köszönjük, hogy velünk ünneplenek, 
kérem, tapsoljuk meg Őket! 
 

 

 

 

 



 

Kedves Bükkaranyosiak! 

Szinte napra pontosan 2 évvel ezelőtt, 2017. január elején egy örömteli levélben 
tájékoztattam Önöket arról, hogy milyen munkálatokra, fejlesztésekre készülünk. 

Örülök annak, hogy Bükkaranyost  - minden nehézség ellenére -  a folyamatos gyarapodás 
jellemzi, amelyeknek mérföldköveinél – így a mainál is – jó érzés egy pillanatra közösen 
megállni. 

Jó megállni azért, hogy az úton való továbbhaladás irányát, ütemét, mikéntjét átgondoljuk. 
Jó megállni azért, hogy az eddigi tapasztalatokat összegezzük és a továbbiakban azokat 
hasznosítsuk. Jó megállni és közösen ünnepelni. Ezek a pillanatok azért is számítanak 
ünnepnek, mert megerősítenek abban, hogy egy összetartó közösség vagyunk, és ez az 
összetartás, az összetartozás az elvégzett munkában is meghozza eredményét. 

Még egyszer megköszönöm mindenkinek a munkáját és segítségét, használják örömmel és 
egészséggel az új beruházásainkat! 

 


