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Törkölyből 
takarmány: 
elfogadták 
a kérésünket

Lakat kerülhet a vegyesboltra
aláírásgyűjtés T ö b b e n  m e g e l é g e l t é k  a z  ü z l e t  s z ű k ö s  k í n á l a t á t ,  s  a  d r á g a s á g o t

Sós Tamás honatya (MSZP) írás
ban az alábbi kérdést tette fel Gő
gös Zoltán földművelésügyi ál
lamtitkárnak: a rendkívüli hely
zetre való tekintettel, átmeneti
leg nem oldható-e meg szabályo
zott keretek között, hogy az állat
tartók takarmányozási céllal, a 
szőlőfeldolgozóktól közvetlenül 
törkölyt vásárolhassanak?

A pétervásárai választókerület 
egyéni országgyűlési képviselő
jét juhot és szürkemarhát nevelő 
vállalkozók keresték meg e prob
lémával. Mint mondták, koráb
ban az őszi időszakban a szőlőfel
dolgozóktól vásárolhattak tör
kölyt takarmányozásra. Ám az ü- 
legális szeszgyártás visszaszorí
tása érdekében a feldolgozók 
most arra vannak kötelezve egy 
miniszteri rendeletben, hogy a 
kéletkezett törkölyt elszállítsák 
megsemmisítésre, s erről igazo
lással is rendelkezniük kell. Vi
szont, mint az közismert, a nyá
ri aszály miatt igen kevés takar
mány termett, az állattartók ne
héz tél elé néznek.

Az államtitkár válaszában ki
fejtette: a brüszszeli Bor Irányító 
Bizottság respektálta azt a ma
gyar kérést, hogy a borászati 
melléktermékeket a 2007/2008- 
as borpiaci évben csak az 500 
hektoliter felett termelő üzemek
nek kell megsemmisíteniük. így 
a kisebbektől vehető törköly ta
karmánynak. ■

Jótékonysági 
koncert az egri 
Kis Zsinagógáért
Jótékonyéért a Kis Zsinagóga 
közműveiért” címmel rendeznek 
jótékonysági estet az egri Kis Zsi
nagógában (Hibay u. 7.) ma 18 
órától. A zenés támogatói esten 
fellép egy záhonyi zenekar, a 
ZUP, majd Müller Péter Sziámi, 
lányával, Müller Anna Ráhellel 
és a Sziámi zenekar billentyűsé
vel, Horváth Bálinttal játszik da
lokat. Az est záró attrakciója a Jó
tékony Hatás fantázianevű alkal
mi együttes lesz, melynek tagjai 
egri és Egerhez közelálló zené
szek. A rendezvény bevételét a 
zsinagóga hiányzó közműveinek 
építésére: többek között az ivó- 
vízvezeték és a fűtési rendszer 
kialakítására fordítják. ■

Bátorban a legutóbbi falu
gyűlésen többen is kifo
gásolták az egyetlen élel
miszerüzlet színvonalát, 
kínálatát.

Barta Katalin

Az alig ötszáz lelket számláló kis 
faluban a közelmúltban tartottak 
falugyűlést, amelyen számos la
kossági észrevétel elhangzott. So
kan kifogásolták egyebek mel
lett, hogy az Egri Áfész által üze
meltetett élelmiszerbolt kínála
ta, színvonala kritikán aluli. Ál
lították, hogy az alapvető élelmi
szereken kívül aüg akad valami 
egyéb áru, a tisztasággal is gond 
van. Gyakran már a délelőtti 
órákban elfogy a tej és a friss 
pékáru. Az üzleten kívül egy ma
gántulajdonban lévő kis bolt van 
még, ahol az áruválaszték vi
szonylag bőséges, ám az árak ott 
is igen magasak.

A fórumra meghívták az Egri 
Áfész elnökét is, hogy személye
sen válaszolhasson az észrevéte
lekre, azonban ő nem jelent meg. 
Ezt követően aláírásgyűjtésbe 
kezdtek a lakók és mintegy ki
lencvenötén látták el kézjegyük
kel azt az ívet, amelyben a Dózsa 
György úti ABC-vel kapcsolatos 
kifogásokat erősítették meg.

Az aláírások összegyűjtését 
követően rendkívüli képviselő- 
testületi ülést tartottak a község 
választott képviselői, ahol megál
lapították, hogy a 
szóban forgó bolt 
igénytelen, rosszul 
ellátott, a legalapve
tőbb igényeknek 
sem felel meg, s 
egyúttal felhatal
mazták Sánta Ist
ván polgármestert, hogy tegyen 
intézkedéseket a helyzet megvál
toztatására.

-  A napokban juttattam el a 
hivatalos levelet az áfész elnöké
nek és gazdasági igazgatójának, 
amelyben szorgalmazom, hogy a 
jelenlegi helyzethez képest javul
jon az ellátás színvonala. Jóma
gam úgy vélem, hogy ennyi alá
írás elegendő nyomatékül szol
gál ahhoz, hogy a szolgáltató vál
toztasson üzletpolitikáján és ve
gye figyelembe a lakosság kéré
sét -  fogalmazott a polgármester. 
Tüdőm, hogy akad olyan kereske
delmi cég, amely boldogan átven
né a szövetkezettől az üzlet mű
ködtetését és garantálná a jelen

Pallagi Dezsőné, a bátori ABC üzletvezetője. A maga részéről nem kíván a háborúskodásban részt venni, ezért november 1-jétől felmond.

A z  á t l a g o s  f a l u s i  
v e g y e s b o l t b a n  
n a g y j á b ó l  m i n 
d e n  o l y a s m i  
k a p h a t ó ,  a m i  
m á s h o l  i s .

léginél magasabb színvonalat. 
Ml azonban úgy véljük, hogy 
ezen a helyzeten a tulajdonosnak 
is elemi érdeke lenne változtatni. 

Az üzletben jártunkkor egy 
hétköznap délelőtt 
először szétnézünk 
egy kicsit fotós kol
légámmal, s csak 
utána mutatkozunk 
be. Az átlagos falusi 
v e g y e s b o l t b a n  
nagyjából minden 

olyasmi kapható, ami más ha
sonló településeken. A bolt tisz
ta, nemrégiben mosták fel, a pul
tokban előrecsomagolt felvágot
tak, sajtok, a zöldséges részleg
nél friss áru. A kenyér halomban 
áll. Az árak ugyan borsosak, de 
egy ekkora üzlet nem vetekedhet 
egy szupermarket áraival és kí
nálatával. A megvádolt vállalko
zó, Pallagi Dezsőné éppen most 
szolgál ki egy idősebb hölgyet. 
Ezután mutatkozunk be, s kér
dezzük meg, miként vélekedik 
az őt ért vádakról:

-  Nézzék, az én egyeüen bű
nöm, hogy rosszkor voltam rossz 
helyen. 2003-ban véletlenül a 
polgármesteri hivatalnál tartóz

kodtam, amikor a volt és a jelen
legi polgármester összeszólal
koztak, és tettlegességig fajult a 
dolog. Az ügyből bírósági tárgya
lás lett, ahová engem is beidéztek 
tanúnak. Én elmondtam, amit 
láttam, s innentől kezdve nem 
volt többé nyugalmam. Sánta Ist
ván bosszúhadjáratot indított el
lenem. Tizenhat éves korom óta 
dolgozom az áfésznál, és ezt a 
boltot tizennyolc éve vezetem vál
lalkozásban. Hatvannyolc éves 
vagyok, nem jó kedvemből vég
zem ezt a munkát, hanem hogy

eltarthassam a beteg fiamat. Én 
nem haragszom senkire, nem 
bántottam senkit, de most már 
elég volt. A napokban személye
sen bent jártam az áfész- 
elnöknél, és bejelentettem, hogy 
felmondok. Nála láttam az alá
írásgyűjtő íveket is, amelyen 
olyan emberek neve is szerepelt, 
akik állították, hogy ők nem írtak 
alá semmit.

A történtekről megkérdeztük 
Harsányi Istvánt, az Egri Áfész 
elnökét is, aki a következőképp 
foglalta össze véleményét:

-  Az aláírásgyűjtés mögött egy 
régebbi keletű személyes konf
liktus húzódik a polgármester és 
a boltunkat vállalkozásban üze
meltető üzletvezető között. Mivel 
ehhez a viszályhoz nekem sem
mi közöm, ezért csupán a tények
re szorítkoznék. Az ominózus fa
lugyűlésre valóban nem mentem 
el, ettől függeÜenül Sánta István
nal közel másfél óráig beszél
tünk személyesen az általa meg
fogalmazott gondokról, azonban 
nem jutottunk egyetértésre. Mi
után kézhez kaptam a polgár- 
mesteri hivatal fejlécével ellátott 
levelet, személyesen beszéltem 
az üzlet vezetőjével, aki bejelen
tette, hogy november 1-jétől nem 
kíván tovább dolgozni a boltban. 
Pillanatnyilag itt tartunk. A jövő
ről egyelőre semmi konkrétumot 
nem tudok mondani. A történtek 
kapcsán azonban szeretném 
hangsúlyozni, hogy huszonnégy 
boltunk működik a térségben, s 
eddig bárhol is merült fel kifo
gás, mindenütt kulturáltan sike
rült megoldást találnunk. Bátor
ban sajnálatos módon máshogy 
alakultak a dolgok -  mondta 

»befejezésül Harsányi István.

ni. Abban viszont 
m indenki egyetér
tett, hogy a kis 
községben nincs 
béke, évek óta 
nem képesek ös
szefogni az em
berek. Ez szerin
tük az egymást 
váltó polgármes
terek viszálykodá
sának számlájára 
írható.

F ák ly ák k al v o n u lta k  L enkey  s í r já h o z
ak tualitás Eltörölné a cenzúrát hazánkban az egri polgári körök alelnöke

Heves megyei szakács 
az Erdei Etelek Mestere

Az aradi vértanúk emlékére pén
teken este szervezett fáklyás fel
vonulást az Egri Végvár Polgári 
Körök Fóruma Egyesület. Az Ér
sekudvarból indultak, s először a 
Knézich-emléktáblánál álltak 
meg. A hősök emlékezetére F.
Molnár Gabriella, az egyesület 
alelnöke mondott beszédet.
Hangsúlyozta, hogy az 1848-ban 
megfogalmazott tizenkét pont 
aktuálisabb, mint valaha. Ma is 
kívánalom a cenzúra eltörlése. A 
bankok többsége ismét nincs ma
gyar kézben. Szükség volna a ka
tonaságra, a nemzetőrségre. |
„Szeretnénk elszakadni a |  
globalista nagytőke által diktált f  
hatalmi arroganciától”, mondta, I 
majd így folytatta: Fáklyával jöttek. A globális nagytőkétől Lenkey János sírjáig.

-  Tennünk kell kultúránkért. 
Mi határokon átívelő érzelmi uni
ót szeretnénk Erdéllyel, támogat
juk az önállósulási törekvésüket.

A szónok arra is kitért, hogy 
bár az 1848 -49-es forradalom 
kudarcba fulladt, soha nem fe
ledhetjük azokat, akik az életü
ket adták a hazáért. Az egyesület 
szorgalmazza Lenkey János szü
lőházának felújítását.

A Szózat eléneklése után a 
fáklyás menet Lenkey tábornok 
sírjához vonult.

Szombaton este a Forradalmi 
Emlékbizottság és a Kisgazda 
Polgári Egyesület is gyertyás-fák- 
lyás megemlékezést tartott a sza
badságharc vértanúiért Egerben, 
az '56-os emlékműnél. ■

Folytatás az 1. oldalról

Az egerbaktai egyesület vaddisz- 
nópörköltjét találta a zsűri a leg- 
ízletesebbnek -  egyébként eh
hez az elismeréshez is külön ser
leg járt -, méghozzá olyan kiug
róan magas pontszámmal, ami 
az említett, „Érdéi Ételek Meste
re” címet eredményezte a csapat 
és kapitánya számára. A ver
senyben egyébként harminchét 
együttes indult.

A győztes megyénkbeli csapat 
tagja volt még Antal László, a 
vadgazdálkodási egyesület elnö
ke, Barta Győző, Szarvaskő pol
gármestere, egyben az egyesü
let titkára és felesége, továbbá 
Csernyik István gazdasági fele

lős. Árvái László mellett a neje 
kuktáskodott.

A menüben az alábbiak sze
repeltek: törkölypálinka cserép
kulacsban; vaddisznópaprikás 
illatos vargányával, kapros-túrós 
csuszával, pirított császárszalon
nával, paradicsomrózsával és 
szarvasgombával díszítve; 
szarvaskövi kapros, kompéros, 
túrós lepény és házi csipkelekvá
ros „kukucskálós kalács”; Egri 
Bikavér (2004., Káló Imre) dí
szes cserépkancsóban.

Megtudtuk: országos megmé
rettetésen most indultak először, 
bár korábban is főztek már 
együtt. Ő maga pedig a Nemzeti 
Gasztronómiai Szövetség tagja
ként többször zsűrizett. ■

4

az utcán több embert is meg
szólítottunk, hogy véleményü
ket kérjük. Kivétel nélkül csu
pán név nélkül nyilatkoztak, 
s a történtekről m indenki 
m ásként vélekedett. A z id& 
sebbek állítják, hogy nincs 
semmi baj az üzletvezetővel, 
évekig tisztességgel szolgálta 
a falut, míg a fiatalabbak ar
ra panaszkodtak, hogy Bátor
ban minden méregdrága, 
ezért Egerbe járnak vásárol-

A községben megoszlanak a vélemények


