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Salgótarján. Látványos a válto-
zás a Munkásotthon tér 1. szám
alatt. Igaz, a jobb sorsra érdemes
épület kívülrõl még csupán a be-
járat környékén kapott új színt,
de az elbozótosodott területet itt
már rendbe tették, a változás pe-
dig az ajtón belépve igazán
szembetûnõ. Tágas, világos,
klimatizált ügyféltér kényelmes
székekkel és felújított, hozzá tar-
tozó kiszolgálóhelyiségekkel.

Székyné dr. Sztrémi Melinda,
Salgótarján polgármestere az
ünnepélyes átadáson elmondta:
szerették volna, ha az áram- és a
gázszolgáltatóval közösen ren-
dezhették volna be az ügyfélszol-
gálatot, így a város és környéké-
nek lakói idõt, energiát spórolva
rendezhették volna ügyeiket. Az
eredeti elképzelés szerint az
ügyfélközpont az egykori hadki-
egészítési parancsnokság épüle-

tében kapott volna helyet, így a
piac vásárlóközönségének és az
autóbusz-pályaudvarra érkezõk-
nek is közel lett volna, de a multi
szolgáltatók elzárkóztak ettõl.

A polgármester a funkcióbõ-
vítõ városrekonstrukcióról el-
mondta: alapvetõen a parkolási
gondok megoldásával indították
a programot, akkor még magán-
befektetõt is be tudtak és be is
kellett a támogatás akkori rend-
szere miatt vonni ebbe, csak-
hogy a pénzügyi válság miatt a
parkolóház építése kútba esett, a
cég nem jutott hitelhez, s késõbb
be is dõlt. Az évek óta húzódó
programon a kormányváltás ho-

zott elõrelépést, ami után átala-
kították a támogatási rendszert,
a külsõ cég helyét az önkor-
mányzati tulajdonú társaság vet-
te át. A módosított tervben pedig
már külszíni parkolók kialakítá-
sa szerepelt. Az átalakított mozi-
nak és a vele egy épületben ké-
szülõ ifjúsági központnak, terek-
nek, járdáknak a felújítása még
folyamatban van, azonban az
egyes elemeket amint elkészül-
nek, átadják használatba, ez tör-
tént most a Munkásotthon-téri
épület esetében – tette hozzá a
polgármester.

Tatár Csaba, a Salgó Vagyon
Kft. ügyvezetõje lapunknak el-

mondta: az önkormányzati tulaj-
donban lévõ, egykori SZÜV-
épület teljes egészét felújítják. A
második emelettel is végeztek
már, az elsõ emeleti nagyterem
is megszépült, szomszédságá-
ban kialakítanak egy konferen-
ciatermet, erre ugyanis igény
mutatkozik. Salgótarján belvá-
rosában ugyanis „szûk kereszt-
metszet” a parkolás, itt azonban
ötven személygépkocsi parkolá-
sát biztosíthatják – tette hozzá
az ügyvezetõ. A Salgó Vagyon
Kft. új ügyfélközpontjában hétfõ-
tõl intézhetik ügyeiket a Salgó-
tarján környékén élõk és a
tarjáni városlakók.                T. L.

Számos ügyet intézhetnek egy helyen

Székyné dr. Sztrémi Melinda és Tatár Csaba az ünnepélyes átadáson

Új ügyfélszolgáltató teret kaptak a salgótarjániak.
Elkészült ugyanis a funkcióbõvítõ városrekonstrukció
elsõ eleme, s átadták az egykori SZÜV-épületben
kialakított lakossági szolgáltató központot. Itt a
lakossági szolgáltatásokkal, az ivóvízzel-, a csatorna-
használattal, a távhõszolgáltatással, valamint az önko-
rmányzati lakásokkal kapcsolatosan egy helyen, s a
korábbiaktól lényegesen jobb körülmények közt
intézhetik ügyeiket a városlakók.
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Garázdaság és könnyû
testi sértés vétség meg-
alapozott gyanúja miatt
folytatott eljárást egy 52
éves tereskei lakos ellen
a Rétsági Rendõrkapi-
tányság bûnügyi osztálya.

Tereske. A gyanúsított az ut-
cán bántalmazott, majd az
árokba lökött egy férfit július
15-én, Tereskén. A támadó a
közeli orvosi rendelõbe is kö-

vette az oda menekülõ sértet-
tet, ahol újra dulakodtak, de az
ott lévõk a további bántalma-
zást megakadályozták.

A bejelentést követõen a ki-
érkezõ rendõrök az 52 éves fér-
fit elfogták és elõállították. A
Rétsági Rendõrkapitányság a
nyomozást befejezte az ügyben,
a keletkezett iratokat vádemelé-
si javaslattal küldte meg a na-
pokban az ügyészségnek – kö-
zölte Dankóné Nagy Éva rendõr-
ségi szóvivõ.

Árokba lökte haragosát

NMH-információ

(Folytatás az 1. oldalról.)
Miután felfedezték gyógyító

hatását, kiemelték a többi rokona
sorából. Értékeire tekintettel ma
is mindenkinek ajánlott a fo-
gyasztása, tartalmaz kalciumot,
foszfort, vasat, magnéziumot, nát-
riumot, káliumot, nyomelemeket,
A, B, C vitamint. Mint mondani
szokás, az alma különösen télidõ-
ben a legfõbb hazai vitaminfor-
rás. Kevés az a kiskert, ahol nincs
belõle, nem kényes, nem különö-
sebben munkaigényes a termesz-
tése. Szüret után, októberben,
akinek van tárolóhelye, érdemes
beszerezni a télire valót azért is,
mert ilyenkor még szélesebb a
választék a nem elsõosztályú, ke-
vésbé tetszetõs, de finom, egész-
séges almafélékbõl is.

Aki nem a nagyobb élelmiszer-
üzletekben, hanem a piacon vá-
sárol, többnyire – ha nem is a
nógrádit – a hazai termesztésût
keresi. A salgótarjáni vásárcsar-
nokban hetek óta tart a szabolcsi
almavásár, s a forgalmasabb na-
pokon, – rendszerint szerdát kö-
vetõen – élénk kereslet mutatko-
zik a létesítmény hátsó udvarán,
ahol még a zsákos burgonya és a
hagyma is nagy halmokban kel-
leti magát. A vevõket kiszolgál-
ják, de maguk is szedhetnek a
minõségi csoportokban kisora-
koztatott ládákból. Természete-
sen itt vannak a régebbrõl ismert
kedvencek, az édesen savanykás
jonathán, a csecsemõknek is leg-

inkább ajánlott golden, a star-
king, az idared, az újabbak közé
illõ mutsu. Ezekbõl a jobb minõ-
ségûeket százhetven forintos ki-
lónkénti áron lehet mostanában
megvenni, de aki az olcsóbbat
keresi, százhuszonkilenc forin-
tért kaphat kisebb termésût
ezekbõl, vagy a fredon, florina,
rajka elnevezésû, talán kevésbé
ismert fajtákból. Ennyi a tarifája
az utóbbi napokban Salgótarján-
ban akciósként kínált almafélék-
nek is. A fredon puha húsú, nem
télálló, de szívesen veszik azok,
akik pár kilós mennyiséggel
megelégszenek. A csarnok fedett
eladóterében szintén van válasz-
ték almából, az árak itt magasab-
bak: százkilencven, kétszáz fo-
rint körüliek, de az egészen ext-
ra jó minõségért háromszáz fo-
rintot kérnek. Hasonló a helyzet
a nagyobb élelmiszerláncok egy-

ségeiben, illetve a belvárosi el-
árusítóhelyeken. 

Az alma a déligyümölcs-be-
áramlás ellenére részben azért
tudott nálunk favorit maradni,
mert rendkívül sokoldalúan fel-
használható, bár nyersen a leg-
értékesebb. Sütemények, édes-
ségek, vagyis az ízek társításá-
nak kiváló alapanyaga. Befõzhe-
tõ és aszalva is remek csemege,
de mindig lehet vele valami újat
kezdeni. Illatával, ízével jól illik
a teáscsészébe is. S mint sokan
tudják, tavaly egy veszprémi
cukrász szabolcsi almával alkot-
ta meg Magyarország tortáját, az
egressel készített cukormentes
almatortát pedig Magyarország
cukormentes tortájának válasz-
tották. 

Almás jó étvágyat és jó egész-
séget kicsiknek és nagyoknak!

(M.J.)

Megérett az alma, 
kamrába vele!
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