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Fent leírt konstrukcióban, 52.341.588. Forint, azaz 193.588. Euró támogatással új beruházás 
létesül Szomolyán. Az Integrált Közösségi Színtér röviden, IKSZT, olyan beruházást takar, 
amely lehetőséget nyit elsősorban könyvár, másodsorban közösségi szolgáltatások, civil 
szervezetek, vállalkozások otthonteremtésére. Terveink alapján egy felújított, modern az Unió 
és a XXI. század elvárásainak, megfelelő berendezésű, és minőségű ingatlanban helyet kap: 
olvasóterem, internet tér, csoportfoglalkozások, próbák tartásra alkalmas terem, 5bérelhető 
irodahelyiség, helyi vállalkozók boltja, információs központ, teakonyha, mosdó, pelenkázó 
helyiség, egyéb kiszolgáló helyiségek. 
 
Előzetes terveink és megállapodásaink alapján: végre saját helyisége lesz a községben a 
református hívőknek és istentiszteleteiknek, a számos közhasznú civil szervezetnek. 
Szomolya helyi jellegzetes helyi termékeket, előállító vállalkozói, őstermelői bemutatkozó és 
eladóteret kapnak. 
 
Az ingatlan ismert a szomolyai polgárok előtt. Volt korábban iparcikkbolt, kocsma, DISCO. 
Több éve kihasználatlanul áll, funkciója vesztett. A tulajdonos önkormányzat két út előtt állt. 
Sajnos korában kényszerűségből egy ingatlant már veszett a község. A Magyar Állam 
tulajdonában lévő gazdabolt életveszélyessé vált szintén évek óta tartó kihasználatlanság 
miatt. Az életveszélyességet jeleztük, több éves harc árán 2011. évben lebontották.  
 
Még egy épületet veszetni nem akartunk, úgy gondoltuk a fenntartott, megóvott ingatlan 
érték. Van mit őrizni ebben a faluban, vannak közösségi értékeink.  
 
A pályázatot 2009. évben írtuk. 2010. április hónapban a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatal támogatta fenti összeggel. Azért azt el kell mondanunk, hogy a támogatás az Európai 
Unióban töltött időszak legnagyobb volumenű támogatása. A beruházással kapcsolatos 
közbeszerzést 2011. évben írtuk ki. Első körben sajnos érvényes ajánlat nem érkezett. 
Második körben a Flex „Ps” 93 Bt. ajaki illetékességű vállalkozás nyert. Május hónap végén a 



munkálatok először kevésbé látványosan, de elkezdődtek. Most már teljes gőzzel folyik a 
munka, felemelkedtek a falak, felkerült a tetőállvány.  
 
A terveket az Egri Építész Iroda készítette, akik igazi, „Szomolyára illeszkedő” munkáit, a 
hagyományőrző terméskő lábazatokkal a Ravatalozó, a Szabadság tér, a Polgármesteri Hivatal 
fémjelzi.  
 
A kivitelezésnek 2012. április 08. napig kell befejeződniük, a használatba vételi engedély 
beszerzésével együtt.  
 
Párhuzamosan hamarosan elkezdődik a funkcióval való megtöltés is.  
 
Az átadás-átvétel előreláthatóan ünnepélyesen, reprezentatívan fog történni. 
 
Addig is szorgalmasan dolgozunk! 
 
 
Szomolya, 2011. szeptember 29. 
 
        Kövecses Zsolt 
 
 



 
 



 


