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Szilvásvárad SZÜRET A hagyo
mányoknak megfelelően szomba
ton rendezik meg a településen a 
szüreti mulatságot. A résztvevők 
a lovaspálya bemelegítő területé
nél gyülekeznek 13 órától. A fel
vonulás 14 órakor kezdődik. A 
menet a Szalajka-völgy, az Egri, a 
Miskolci, a Vasút, a Jókai, a Dó
zsa György úton halad végig, 
majd a kiindulási ponthoz térnek 
vissza. Itt lesz a szőlőharang-ál- 
dás és szentelés. A vendégeket 
bográcsossal kínálják. A szüreti 
bált az általános iskola tornater
mében tartják 20 órától, s a tom
bolasorsoláson üdülést nyerhet
nek a résztvevők -  tudtuk meg 
Szaniszló László polgármestertől.

Tárnáméra alakuló ülés Ma
délután 4 órakor tartja alakuló 
ülését a helyi képviselő-testület. 
A választási bizottság elnö-ké- 
nek beszámolója után követke
zik a polgármester, Tímár László 
és a most megválasztott testület 
tagjainak eskütétele. Az ülés kö
vetkező részében megválasztják 
az alpolgármestert és a bizot-t- 
ságokat.

Tiszanána sikerek Szép sikere
ket értek el az ÁMK általános is
kolásai a tanulásban akadályo
zott diákok megyei futballmérkő
zésén. Az őszi fordulóban -  
amelynek Heves adott otthont -  
a második helyen végeztek. A 
gólkirály Német Ádám lett. A fel
készítő tanár M. Szűcs István.

Vámosgyörk KIRUCCANNAK Va
sárnap kirándulásra indulnak a 
Visontai Kovách László Általános 
Iskola diákjai a pedagógusok és 
a csatlakozó szülők kíséretében. 
Rudabányán a bányamúzeumot, 
majd az edelényl kastélyt és a di
ósgyőri várat keresik fel. A progra
mot a diákönkormányzat és Tóth 
Zoltánná pedagógus szervezte.

Váraszó ÚJ testület Tegnap 
délelőtt megalakult a települé
sen az újonnan megválasztott ci
gány kisebbségi önkormányzat. 
Az öttagú testület élére Kovács 
István került. A települési önkor
mányzat új polgármestere és 
képviselői délután tették le hiva
tali esküjüket, s vették át megbí
zóleveleiket.

Verpeiét KÖZÜGYEK Ma 18 óra
kor a polgármesteri hivatalban 
tartják az alakuló ülést, ahol Far
kas Sándor polgármester és a 11 
képviselő leteszi a hivatali esküt. 
A rendezvényen megválasztják az 
alpolgármestert és megalakítják 
a bizottságokat.

Nem ott és nem úgy épül
v it a  Több mint száz telektulajdonos érintett az idősotthon-ügyben

A SZERZŐ FELVÉTELEKiss József tulajdonos tele van panasszal. Nem engedték a telkére, s még őt tartják a bűnbaknak is, mert áll az építkezés

bátor  Megszegték a hatósági 
építési engedélyt az idősek ott
hona alapozásánál. Az egym illi
árdos beruházás nem ott és nem 
úgy épül, ahogy az engedélyek 
szóltak. Lakóparkszerű idősek 
otthonához kaptak építési enge
délyt a községben. Ám az egri 
építésügyi hatósághoz az alapo
zás megkezdése után több helyi 
telektulajdonos is panasszal for
dult: az ő telkükön építkeznek. 
Nem pedig a községi focipályán, 
ahová az engedélyt kiadták.

-  Több m in t száz telektulaj
donos volt é rin te tt -  mondja 
Tuza Róbert, az egri polgármes
teri hivatal igazgatási irodave
zetője. -  Nem oda adtuk k i az 
engedélyt, ráadásul nemcsak a 
helytől, hanem a k iv ite li tervek

től is eltértek az építők. Ezért az 
építkezést leállítottuk. A telekvi
tákat előbb rendezni kell.

-  Most nézze ...! -  dühöng a 
bátori Kiss József, mutatva, 
hogy mobilvécék, vasanyagok 
kerü ltek a te lke ik
re. -  Horvátország
ban engedély nél
kü l felépített nyara
lókat bontanak, it t  
meg az én telkemre 
építenek. Biztonsági őrrel akar
tak távol tartani a telkemtől.

Kiss ura t bűnbaknak á llítják 
be sokan a faluban, pedig csak 
azt szeretné, hogy törvényesen 
menjenek a dolgok. Oda építse
nek 128, egy- és kétszemélyes 
apartmant, ahová az engedélyt 
k iadták. Az is felháborította,

am ikor Bátor korábbi polgár- 
mestere így nyilatkozott: „Értet
lenül á llok a jelenség előtt. Van
nak, ak ik  nem átallanak nemte
len eszközökhöz nyú ln i, hogy 
akadályozzák a beruházás m i

előbbi megvalósu
lását.” .

Az önkorm ány
zat a focipályát v it
te be apportként az 
építkezésbe. így 

2004. június 15-én 20 m illió  fo
rin tta l lett tagja az Ezüst Otthon 
Ingatlanhasznosító Kft.-nek. A 
kft. törzstőkéje 2005. szeptem
ber 25-én már 38,6 m illió  forint, 
Bátor törzsbetétje 2,86 m illió  
(7,4 százalék), míg a Terézváros 
2002. Ingatlanfejlesztési Kft. 
35,74 m illió  (92,59 százalék) fo

rin tta l részesedik. A nyugdíjas
otthon lakóinak idén november
re ígérték a költözést.

-  A  te lekviták rendezéséig 
meg sem kezdődhetett volna az 
építkezés -  magyarázza Bódi 
M iklós, a Heves Megyei Közle
kedési Felügyelet igazgatója - ,  
hiszen nem tudnak bejárni az 
ingatlanjaikra. Amíg ez így van, 
addig m i sem adhatunk k i szak- 
hatósági engedélyt.

A kivite lező Neutron 2000 
Kft. ügyvezetője, Bús A n ta l sze
r in t a „rossz szomszédság török 
átok”-elv érvényesül Bátorban. 
Hozzáteszi: amíg nincs új építé
si engedély, addig á lln i fog az 
építkezés. Ez akár éveket is je
lenthet.

■ Noszlopy N. M iklós

■ N e m csa k  a  h e ly 
tő l,  a  k iv i t e l i  
te r v e k tő l is  e l
té r te k  az é p ítő k .

Emlékező váltófutás és rádióműsor
j u b i l e u m  Októberi ünnepek a helyi Tamási Áron Általános Iskolában
pétervására  A körzeti felada
tokat ellátó Tamási Á ron Á lta 
lános Iskolában októberben 
méltóképpen emlékeznek meg 
tö rténe lm ünk jeles napjairól. 
Október 6-án emlékfutáson vet

tek részt a diákok, ak ik  a regge
l i  órákban in d u ltak  az iskola 
elől, s Kápolnáig váltófutáson 
tették meg a távot a 148-as em
lékműig, ahol koszorút helyez
tek el.

Az intézm ényben készül
nek az október 23-i megem
lékezésre is. A  te rvek sze
r in t egy rád ióm űsorra l eleve
n ít ik  fe l a fo rrada lm i esemé
nyeket.

Végh István, az intézm ény 
igazgatója elmondta, hogy idén 
ősszel a pedagógusok egy cso
portja a szlovákiai testvértele
pülésre, Feledre látogat tapasz
talatcsere céljából. ■

Á L L Á S P O N T

TARI 
OTTÓ

H a  é n  e g y s z e r  

g a z d a g  le n n é k . . .

engem  bosszantanak a leg
gazdagabb honfitársainkról 
összeállított toplisták. Lehet, 
hogy a kommunizmusból 
örökölt szemléletem az oka, 
de minden, emberi ésszel 
felfoghatatlan jövedelem mö
gött s tik lit sejtek -  évtizede
k ig  mást sem sulykoltak be
lém, m in t hogy minden em
ber egyenlő, hogy eljő majd 
a kor, midőn a bőség kosará
ból m indenki egyformán ve
het - ,  így már k i sem számo
lom, mennyit kellene nekem 
dolgozni ahhoz, hogy annyi 
pénzem legyen, m in t Csányi 
Sándornak, Demjánnak vagy 
Várszeginek. Egyelőre beér
ném egy mezei országgyűlé
si képviselői juttatással is.
A MILLIÓS NAGYSÁGRENDŰ he
ti, sőt napi jövedelmek ir r i
tálnak. Az üyen rangsorok 
közzététele mögött a polgár- 
pukkasztás szándékát vélem 
felfedezni, k ivá lt akkor, ami
kor adóemelésekről, a szol
gáltatások díjainak növeke
déséről és más megszorítá
sokról szólnak a hírek. Dü
hömet alig csillapítja, hogy 
már megint olcsóbb lett a 
benzin három forinttal, vagy 
hogy mobilszolgáltatóm 
újabb kedvező konstrukciót 
dolgozott k i a csúcsidőn kí
vü li beszélgetésekre. Bele
képzelem magam -  mond
ju k  -  Széles Gábor helyébe, 
megpróbálok az ő nevében 
ujjongani, aztán csodálko
zom, ha az adrenalinszintem 
a bányászbékával parolázik. 
csak  az  vigasztal, hogy az 
érintettek már nemhogy ti l
takoznának, ha anyagi hely
zetüket firta tják, hanem 
büszkén kérkednek is vele. 
Mindez számomra két dolgot 
bizonyít: lám -  ahogy Veres 
János pénzügyminiszter 
mondaná - ,  aki gyerekkorá
tól becsületesen dolgozik, az 
bizony gazdag lesz, továbbá, 
hogy én ugyanolyan faragat
lan demagóg vagyok, m int 
amikor egyesek az úttörők 
12 pontját próbálták a fejem
be verni.

Párbeszéd az építőipar 
kollektív szerződéséről
EGER Cseh Istvánnak, az Eger 
és Vidéke Ipartestület elnöké
nek vezetésével Heves és Nóg- 
rád megyei vállalkozók részvé
telével építő ipari fórum ot ren
deztek, melyen a szakma ágaza
ti ko llektív szerződését v ita tták 
meg. Dr. Kosztyó M a rg it jogi 
szakértő ism ertette ennek a 
részleteit, és felhívta a figyel
met az építőipar speciális hely
zetére.
’ Elhangzott, hogy a dokumen
tum  rendezett feltételeket bizto
sít a munkaadók és munkavál
lalók között, illetve a gazdaság 
versenyterületén levő szerep
lőknek is a körbetartozások el
kerülésére. Szó volt az építőipa
r i m inim álbérről is, ami kedve

ző, m ert magasabb az államilag 
biztosított m inimumbérnél. Ezt 
a m unkát végzők képzettségé
nek megfelelően szabályozták. 
Az előadó rám utatott: fontos, 
hogy a kollektív szerződést be is 
tartsák, melynek érvényességét 
a hatóság ellenőrzi. Emellett dr. 
Kosztyó M argit az építőiparban 
is tapasztalható feketemunka 
visszaszorítására hívta fel a f i
gyelmet, melyet a szerződés be
tartása is elősegít.

Végül a résztvevőket írásos in
formációkkal és tanácsokkal lát
ták el. Cseh István bejelentette, 
hogy a fórum egy párbeszédso
rozat kezdetét jelentette, ame
lyet a jövőben fo lytatn i szeret
nének. ■ M. K.

A városi MSZP és SZDSZ 
további fejlődésben bízik
eger Török Zsolt, az MSZP és 
dr. Horuczi Csaba, az SZDSZ vá
rosi elnöke tegnap sajtótájékoz
tatón gratulált minden megvá
lasztott egri önkormányzati kép
viselőnek és Habis László pol
gármesternek. Szavaik szerint 
bíznak benne, hogy Eger elmúlt 
években tapasztalható látványos 
fejlődése nem torpan meg.

Török kiemelte: az egriek a 15 
egyéni választókerület 60 száza
lékában a demokratikus koalí
ció je lö ltje it választották meg. 
Ők konstruktívan kívánnak hoz
záállni a város érdekeit szolgáló 
javaslatokhoz, fejlesztési elkép
zelésekhez.

M indkét párt elnöke hangsú
lyozta: az alpolgármesteri teen

dők ellátására számos közgyűlé
si tagot el tudnak képzelni, akik 
emberileg és szakmailag is k i
váló értékekkel rendelkeznek. A 
város érdekeit szolgálja az a ja
vaslat, amely az ú j bizottsági 
s truktúrára  vonatkozik. Gyor
sabb, olcsóbb és hatékonyabb 
önkormányzást, demokratikus 
működést tenne lehetővé, ha je
lentős mértékben csökkenne a 
bizottságok és a bizottsági tagok 
száma.

Horuczi Csaba megjegyezte: 
bíznak abban, hogy a demokrá
cia a választópolgárok szavaza
tainak arányában érvényesül, s a 
szélsőségektől mentes, konszen
zuskereső politikáé lesz a terep a 
leendő közgyűlésben. ■

a H u n g u e s t  H o t e l  F ló r a
(Eger, Fürdő u. 5.)

új, korszerű egészségügyi szolgáltatásokkal áll az érdeklődők 
rendelkezésére:

•Egészségi állapot felmérés és egésztest-szűrés szomato-infra 
vizsgálattal, szakorvosi értékeléssel:

A szervezet által kibocsátott saját infravörös (hő) sugarak jelzik 
az esetleges funkcióváltozásokat, biokémiai folyamatok megváltozását. 
Láthatóvá tehetők a múltban bekövetkezett károsodások és tüneteket 

még nem is adó kezdődő betegségek jelei. 
Szomato-infra rendelés: kedd, csütörtök: 14.00-16.00 

Bejelentkezés telefonon: 36/320-211/70-658 
(rendel: dr. Kertész Gabriella, reiunatológus és fizioterápiás szakorvos)

•Állapotmegőrző, betegségmegelőző és közérzetjavító 
gyógy- és wellness-szolgáltatások

Orvosi és frissítő masszázs, aromaterápiás kezelések, egzotikus keleti 
masszázsok (lávaköves és eredeti Thai-masszázs), kényeztető 

testkezelések, alakformáló, méregtelenítő kúrák, komplett fizioterápia.

• Komplex fürdőgyógyászati kúra igénybe vehető 
Tb-támogatással, háziorvosi vagy szakorvosi beutalóval 

Reumatológiai szakrendelés: hétfőtől csütörtökig 8.00-12.00-ig 1 
a Hotel Flóra Gyógyászati épületében.
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