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ÉSZAK 

Megkezdik a fel ső zsol
cai gátépítés miatt 
kisajátított és használt 
területek után járó kár
térítés kifizetését.

Felsőzsolca. A 2010-es nagy-
árvíz után döntött a kormány 
a felsőzsolcai védművek meg-
erősítéséről. Ennek része volt 
a körgát megépítése. A fel-
építendő védmű érdekében 
azonban több ingatlantulajdo-
nos telkét kurtították meg. Rá-
adásul a  vészhelyzet védelme 
alatt előzetes egyeztetés nél-
kül volt lehetőség a gátépítés 
megkezdésére, anélkül, hogy 
az ingatlantulajdonosokkal 
megegyezett volna a kisajátí-
tott terület vételáráról, vagy 
az ingatlanokban okozott 
károk ellentételezéséről. 

A gát tavaly nyáron el ké-
szült, de az ígért ellentétele-
zés a mai napig nem történt 
meg. Azóta több érintett ol-
vasóink érdeklődött, hogy 
mikor számíthatnak kártérí-
tésre. Egyik olvasónk szer-
kesztőségünknek címzett 
elektronikus levelében a kö-
vetkezőképpen fogalmazott: 
„katasztrofális helyzet van 
az árvízi gátépítés folyamán 
történt kisajátítás ügyében, 
lehet, hogy lerágott csont az 
árvíz de több száz család kisa-
játítási ügye az nem.”

Kérdéseinkre az illetékesek-
től több alkalommal kaptuk 
azt a választ, hogy heteken 
belül megkeresnek minden 
érintett ingatlantulajdonost, 
és ajánlatot tesznek az elfog-
lalt területek és okozott károk 
ellentételezésére. A folyamat 
azonban minden alkalommal 
csúszott. 

Megvan rá a pénz
Néhány nappal ezelőtt ked-
vező hírt kaptunk az Orszá-
gos Vízügyi Főigazgatóságtól. 
Mint olvashattuk, a tulajdono-
sokat az adásvételi ajánlattal, 
az eljárással megbízott ügy-
védi iroda legkésőbb február 
végén, március elején írásban 
keresi meg. A tulajdonosok 
részéről elfogadott adásvételi 
szerződések alapján a kifizeté-
seket végrehajtják. Mint meg-
tudtuk, a vízügyi szervezet 
átalakítása lassította a kártérí-
tés folyamatát. A Vidékfejlesz-
tési Minisztériumtól ugyanis a 
Belügyminisztérium hatáskö-
rébe került az ágazat. Az új fő-
szervezet 2012. január 1-jével 
Országos Vízügyi Főigazgató-
ság elnevezéssel alakult meg a 
Belügyminisztérium felügye-

lete alatt. Ezt követte az, hogy 
az előző felügyeleti szerv (a Vi-
dékfejlesztési Minisztérium) a 
forrásokat átadta a Belügymi-
nisztérium részére. Ez az eljá-
rás befejeződött, ennek követ-
keztében valóban küszöbön 
áll a kifizetés megkezdése.

Nem nulláról indul
Egyébként dr. Tóth Lajos, 
Felsőzsolca polgármestere is 
élére állt a kártalanítás felgyor-
sításának és legutóbb január 
20-án kereste meg levélben a 
vízügyi főhatóságot, hogy tájé-
koztassa a kárenyhítés üteme-
zéséről, valamint arról, hogy a 
lakosság kihez fordulhat egyé-
ni panaszával. A városvezető 
felajánlotta a tájékoztatásban 
együttműködését is.

A kárenyhítési ügyek azért 
nem nulláról kezdőnek el, 
hiszen az építkezések meg-
kezdése előtt elvégezték az 
érintett telkeken egy gyors ál-
lapotfelmérést és azt egyeztet-
ték az ingatlantulajdonosok-
kal is. Ez azért volt szükséges, 
mert volt olyan ingatlan, ahol 
építményeket, kerítést kellett 
lebontani, vagy gyümölcsfá-
kat kivágni.  ÉM-szB

lovasszán verseny volt Tokajban
Lovasszán versenyt rendeztek a hétvégén a tokaji sportpályán. 
Az eseményt azokkal a civilekkel közösen szervezte a Kultúrális 
és Konferenciaközpont, akik fontosnak érezték a tokaji 
lovashagyományok ápolását.  Fotó: SoltéSz IStván

2012. február 23., csütörtök

4  Megyei körkép magyarország

Hány literes az úgynevezett „gönczi 
hordó”? 
A helyes megfejtés: b) 136,6
Beküldte: Majoros István 

Kvíz megfejtésArcok a megyéből: Aggod Péter

Amikor még épült a gát... Fotó: éM archív

hírek:
MegyénKből

Bükkaranyos. A  helyi iskola nemrégiben tartotta a gyermekek farsangi ünnepsé-
gét a Népházban, melyet izgatott készülődés előzött meg. A gyerekek alig várták, 
„hogy más bőrébe bújhassanak“. A műsort az iskola tánckara nyitotta meg, ez-
után a csoportos jelmezesek következtek. Az egyéni versenyzők között is nagyon 
ötletes jelmezek vonultak fel. A nehéz helyzetben lévő zsűri igyekezett egyformán 
jutalmazni a fellépőket, minden osztályt értékelt valamelyik különleges teljesít-
ménye miatt. Az eredményhirdetés után volt még tombola és tánc.

Komlóska. Megtartották a farsangot 
Komlóskán is. Az óvodások, iskolások kis 
műsora után jelmezes bemutatót tartottak a 
bölcsisek, ovisok és iskolás diákok. A jelmezöt-
letek megvalósításában, mint mindig a szülők 
fantáziadúsnak bizonyultak. A maskarák 
felvonulása után, játszóház ideje alatt bohócot 

és farsangi szemüveget készítettek a jelenlévő gyerekek. Zárásként a zsákbamacska 
vette kezdetét, amit minden gyerek nagyon lelkesen és örömmel fogadott.

Összetartásról, barátságról, csapatról
Szolnokon született, 
játszott Kazincbarcikán 
is, de a miskolci ame
rikaifutballcsapattal 
készül nagy dobásra.

Miskolc. Az általános iskola 4. 
osztályában kezdődött a sport 
iránti szeretet – kezdi a há-
romgyermekes, immár évek 
óta Miskolcon élő családapa, 
vállalkozó, sportvezető. – 
Szolnokon volt egy röplab-
da-toborzó, ami megtetszett 
és jelentkeztem, ám hetedik 
osztályban abbahagytam. 
Utána fociztam, kosaraztam, 
birkóztam. A középiskolában 
viszont jött egy röplabda-di-
ákolimpia, én pedig jelentkez-
tem és újrakezdtem. Nagyon 
sok edzéssel, de felzárkóztam 
a többiekhez. Majd 17 évesen 
ifjúsági strandröplabda-baj-
nokságot nyertem, ami után 
bekerültem a felnőtt csapatba, 
az NB I-es Szolnokba. Két évet 
játszottam az alföldi város él-
vonalbeli gárdájában, azután 
Kazincbarcikára kerültem, 
az extraligás csapatba, majd 
megint vissza Szolnokra.

alulról kell építkezni
A center megismerkedett 
későbbi nejével, akivel há-

rom évet külföldön töltött. 
Hazatérésük után vállal-
kozásba fogott, pizzériát 
nyitott. Amerikaifocista 
a Miskolc Steelersben lett 
2005-ben. Eljutott Ameriká-
ba, Clevelandbe, a sportág ős-
hazájába is a miskolci önkor-
mányzat segítségével. Péter 
legnagyobb gyermeke 7 éves 
és a DVTK U7-es korosztályú 
labdarúgócsapatának tagja 
már fél éve.

– Hogy milyen lesz az új 
Steelers? – kérdez vissza Ag-
god Péter. – Alulról kell épít-
kezni! Elkezdtük a csapat 
alapjainak építését, hiszen 
egy teljesen új gárda épül. 
Van egy juniorprogramunk, 
és van 43 játékosunk. A fél év-
vel ezelőtti újjáépítés nyomán 
a régi együttesből hét ember 
maradt. Az már bizonyos, 
hogy egy bajnoki idényt kiha-
gyunk, felfüggesztjük a ver-
senyzést a felnőttek között; 
erre a szabályok szerint van 
lehetőségünk. A junior csa-
patunk 32 fős, s hogy minél 
„acélosabbak” legyenek a srá-
cok, tavasszal három tréning-
meccset is fogunk játszani, 
edzéshelyszínünkön, a rend-
őr-szakközépiskola pályáján. 

Péter szerint a szolnokiak-
hoz képest mások a miskolci 

emberek, de természetesen 
nem ezért nem jut ideje sok 
mindenre, amire szeretné.

erős steelers az álom
– Kiskoromban is néztem az 
ame ri kai focit: a Sky csa-
tornán az eu-
rópai mecs-
c s e k e t 
- kanya-
rodik visz-
sza ismét 
nagy sze-
relméhez 
a 35 esztendős 
amerikaifoci-őrült 
apuka. – Ez a számunkra még 
újnak tűnő sport az össze-
tartásról szól. A baj-
társiasságról. Hidd 
el: fontos, de 
csak kisebb 
j e l e nt ő -
ségű az 
erő, a 
g y o r s a -
ság. Kell, hogyne kellenének 
a felsorolt erények, de a ba-
rátság, a közösség a legfonto-
sabb. Ha van egy nagyon erős 
csapat, de nincs összekovácso-
lódva, akkor mit sem ér. Mert 
nem lesz a játékosokból „csa-
pat”. Edzői hitvallásom az, 
hogy a sport nagyon sok kaput 
megnyit. Clevelandben a rend-

őrfőnökkel és a polgármester-
rel is sikerült találkoznunk, 
beszélgetnünk ottjártunkkor. 
Ilyen csak az amerikaifociban 
van! Remélem, hogy a közeli 
jövőben az újjáalakuló és to-
vábbfejlődő Miskolc Steelers 
Magyarország egyik meghatá-
rozó amerikaifutball-csapata 
lesz.  ÉM-Jli

Négy új terme lesz  
a cigándi iskolának
Több beruházás is fo
lyik a cigándi oktatási 
intézményekben.
cigáNd. A cigándi intézmény-
fenntartó társuláshoz jelen-
leg három település – Cigánd, 
Révleányvár és Zemplénagárd 
– tartozik. Zemplénagárdról 
és Révleányvárról iskolabu-
szokkal szállítják Cigándra a 
felsősöket, így a bodrogközi 
városban jelenleg több mint 
500 iskolás tanul. 

2011-ben 11 digitális táblát 
és több mint 50 számítógépet 
állítottak üzembe. A sport-
szakkörök keretében több 
új sportággal (lovaglás, sí, 
futsal) ismerkedhettek meg a 
tanulók. Tavaly új művészeti 
iskola is indult.

Építési projektek
– Felújítjuk az egyik iskola-
épületünket, szintráépítés 
és bővítés után plusz négy 

új osztálytermet és egy nagy 
előadót alakítunk ki – mond-
ta Oláh Krisztián, Cigánd 
polgármestere. – Már a nyár 
folyamán vadonatúj sportpá-
lyát vehetnek birtokba a gye-
rekek világítással, műanyag 
sportpályával, erre 18 millió 
forintot sikerült elnyernünk. 
Szintén az idén nyáron való-
sul majd meg 3 iskolaépüle-
tünk tetőcseréje, több mint 
30 millió forintból. Lassan 
befejeződik az óvodabővíté-
sünk és a bölcsőde építése is. 
Mindent összevetve készen 
állunk arra, hogy szeptem-
berre, amikor elkezdődik a 
tanév, kivétel nélkül minden 
oktatási intézményünk fel le-
gyen újítva és gyermekeinket 
az elérhető legkorszerűbb kö-
rülmények között neveltes-
sük.  ÉM-Bg

További hírek:
 cigáNdról

inTerneTes porTálunkon
http://cigand.boon.hu

Másodlagos jégzajlás  
lehet majd a Tiszán
Az enyhe idő lassan 
megbontja a Tisza és 
mellékfolyói jégfelüle
tét is.
Borsod-aBaúJ-zeMplÉN. Az 
elmúlt napok tartós fagypont 
fölötti időjárása ellenére a 
Tisza legnagyobb részét - kis 
megszakításokkal és helyen-
ként torlódva - 10-20 centi-
méteres állójég borítja. A tor-
lódásokban a jégvastagság a 
fél métert is meghaladhatja, 
de láttak már másfél méteres 
torlaszt is. 

A hét hátralévő napjaiban is 
folytatódó és fokozódó eny-
hülés hatására a Tiszán az ál-

lójeges szakaszok hosszának 
és a jég vastagságának csök-
kenése, helyenként másod-
lagos jégzajlás megindulása 
valószínű.

Hasonló mérsékelt változás 
tapasztalható a Tisza mel-
lékvizeinek jéghelyzetében 
is. Felszínüknek nagy részét 
továbbra is jelentős 10-20 
centiméter vastagságú jég 
fedi, ugyanakkor már meg-
kezdődött a jég vékonyodása, 
a melegebb vízzel befolyásolt 
térségekben pedig szakaszos 
eltűnése.  ÉM-szB

http://www.boon.hu

Hírek. A régió és a világ hírei.

Farsangoltak  
a nagymamák
Mezőkövesd. Idén is megren-
dezte hagyományos farsangi 
batyus mulatságát a mezőkö-
vesdi Matyó Nagymama Klub 
Egyesület a Közösségi Ház-
ban. A rendezvény elején dr. 
Fekete Zoltán polgármester 
köszöntötte a résztvevőket, 
majd az Egyesület legényvá-
sárt mutatott be a Közösségi 
Ház színháztermében. A ren-
dezvényen a Közalkalmazot-
tak és Köztisztviselők nyug-
díjas Klub, a Reuma Klub, a 
Honvédelmi és Rendvédelmi 
szervek Nyugdíjas Klubjának, 
valamint a Miskolci Nyugdí-
jas Klub tagjai vettek részt. 
A Matyó Nagymama Klub le-
gényvására után a program az 
emeleti táncteremben folyta-
tódott, ahol a Matyó Nagyma-
ma Klub Pávaköre táncra per-
dültek, amelyhez a közönség 
tagjai is csatlakoztak. A ba-
tyus mulatság jó hangulatban 
telt, mind a nyolcvan résztve-
vő felszabadultan, vidáman 
töltötte el a délutánt.  ÉM-Mzs

Küszöbön a zsolcai 
árvizes kártérítés

2011. január 12-e. Ez volt az az 
időpont, amikor a kormány kez-
deményezésére az Országgyűlés 
veszélyhelyzetet hirdetett - jogilag 
Borsod-Abaúj-Zemplén megyére 
- gyakorlatilag a Sajó térsége azon 
településeire, amelyet leginkább súj-
tott a 2010-es nagyárvíz. A cél az volt, 
hogy a központi költségvetésből erre 
a célra elkülönített 7 milliárd forintból 
minél gyorsabban megépülhessenek 
azok a védelmi rendszerek, amelyek 
biztonsággal megakadályozzák, 
hogy ilyen katasztrófa mégegyszer ne 
fenyegethesse a környéken élőket.

Amiért szükség volt rá

A hatékonyabb 
gönci oktatásért
göNc. A gönci Károlyi Gás-
pár Általános Iskolában in-
teraktív táblák segítik majd 
a hatékony oktatást a min-
dennapokban. A most meg-
valósuló „Informatikai fej-
lesztés a gönci iskolában” 
című pályázat segítségével az 
iskola nyolc tantermét tudják 
felszerelni a korszerű digitális 
technikával. 

A projekt hozzájárul a kom-
petenciaalapú oktatáshoz, 
így a területi különbségek 
mérséklését és kiegyenlí-
tését segíti, ezáltal javítja a 
település iskolájának ver-
senyképességét. Az iskola 
minden tanulója hozzáférhet 
a digitális táblákhoz, a peda-
gógusok elmondása szerint 
szívesen fogadják és ügye-
sen használják az interaktív 
eszközöket a tanórákon és a 
délutáni foglalkozásokon is. 
Különösen a hátrányos hely-
zetű tanulóknál jelent nagy 
könnyebbséget érdeklődésük 
felkeltéséhez. 

A digitális táblákon felül 
minden tanterembe korszerű 
multimédiás számítógépeket 
beszerzését is lehetővé teszi 
a pályázat, melynek elnyert 
teljes támogatási összege 
10.556.300. Ft.  ÉM

http://www.boon.hu
Hírek. A régió és a világ hírei.


