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Köszönet a legnagyobb adózóknak
A másfélszázat is meghaladó, egészen pontosan 163 azoknak a társas vállalkozásoknak a száma
Egerben, amelyeknek a kedvezményekkel csökkentett adója meghaladja a másfél millió forintot.
Közülük százan – a megyeszékhely legnagyobb adózói – kaptak
meghívást az önkormányzat által
rendezett fogadásra.
A város polgármestere, dr.
Nagy Imre köszönetét fejezte ki
a vállalkozások vezetõinek
eredményes tevékenységükért,
majd rövid tájékoztatást adott
azokról a fejlesztésekrõl, amelyek Eger elõtt állnak a közeli
jövõben. A polgármester külön
hangsúllyal szólt azokról a projektekrõl, amelyek uniós forrásokhoz köthetõk, és hamarosan
megvalósulhatnak:
így
a
Nagylapos és a felnémeti városrész fejlesztésérõl, rehabilitációjáról, valamint a 2007-re elõkészítés alatt lévõ tervekrõl.
(Folytatás a 2. oldalon)

A fogadáson az önkormányzat nevében dr. Nagy Imre polgármester köszöntötte a város legnagyobb adózóit

A sokdimenziós város
A városi közgyûlés megbízásából
– ezerfõs reprezentatív mintán –
kérdõíves közvélemény-kutatást
végzett Egerben a Szonda Ipsos
az elmúlt év utolsó két hónapjában. Írásunkban a kutatás eredményeivel kapcsolatban Závecz
Tiborral, a Szonda Ipsos véleménykutatási igazgatójával készített rövid interjúnkat, valamint a
vizsgálat néhány karakteres megállapítását tesszük közzé.
– Igazgató úr! Négy év múltán,
most már két, Önök által végzett
kutatás eredményének birtokában
milyen város is Eger?
– Néhány nagyon fontos üzenetet megerõsített ennek a mostani kutatásnak az eredménye.
Ezek egyike, s egyben a legmeggyõzõbb, hogy az egri lokálpatrio-

Beiratkozás elõtt:
bemutatkozó iskolák
Városunkban jelenleg hét, az önkormányzat fenntartású általános
iskola mûködik, s ezeknek az intézményeknek az elsõ osztályaiba
ez év április 25-én és 26-án írathatják be tanköteles kort elért gyermekeiket a szülõk.
Annak érdekében, hogy a döntés meghozatalában segítséget
nyújtsunk, a Városi Újság egy egész
oldalas összeállítást tesz közzé,
amelyet a lap 3. oldalán olvashatnak. Egy-egy intézmény ajánló sorait maguk az iskolák fogalmazták
meg, így a bemutatkozó gondolatok
„elsõ kézbõl”, a legautentikusabb
forrásból származnak, ezzel is elõsegítve a – nem mindig könnyû –
döntés meghozatalát.
Ne feledjék! A beiratkozáshoz
az alábbi dokumentumok szükségesek: a szülõ személyi igazolványa, lakcímkártyája; a gyermek
születési anyakönyvi kivonata; óvodai szakvélemény.

tizmus – a városszeretet és a váAzt állapíthattuk meg, hogy
rosra való büszkeség sajátos Eger egy vonzó város, nagyon sok
együttese – kiugróan magas érté- minden van, ami ide vonzza az emket mutat. A 93 százalék semelyik bereket, s amikor már itt vannak,
más magyar településünket nem számos tényezõ itt tartja õket.
jellemzi. Nem ez az érték ugyan Ilyen szempontból egy komplex
az eddigi „csúcs”, hanem a 95, rendszerré áll össze Eger idegencsakhogy az is a hevesi megye- forgalmi tekintetben. Természeteszékhelyhez kösen vannak hútõdik, 2000-ben
zó erõk. LeginEger egy vonzó város, az
mértük. Hogy
kább vonzó téegrieknek pedig kivételesen erõs
érzékelhetõ lenyezõje ennek a
a kötõdésük a településhez.
gyen, elmonvárosnak a vár –
dom: Magyar44 százaléknyiországon 80 százalék körüli mér- an említették –, de utána már áltaték a jellemzõje az erõs kötõdés- lában a mûemlékek, aztán a bor,
nek. Budapest kétharmadon mo- majd a fürdõ. Ezért mondom,
zog, körülbelül 60-70 százalék kö- hogy ez sok dimenziós város. Nazött van.
gyon sokféle ok miatt jönnek ide az
– Több alkalommal, így emberek, s ha itt vannak, akkor állegutóbb a televízióban is sokdi- talában már jól érzik magukat.
menziósnak nevezte Egert.
(Folytatás a 2. oldalon)

FOTÓ: PILISY ELEMÉR

Új helyen az irodák,
új telefonszámok

UNIÓS AJÁNLÁSOK SZERINT:

A polgármesteri hivatal néhány irodája a
Kossuth Lajos utca 28. szám alá, a volt
TÁH épületébe költözött. Az új helyen fogadják az ügyfeleket az idegenforgalmi és
kulturális; a lakosság szolgálati (lakás-,
gyám-, hagyatéki, szabálysértési, kereskedelmi igazgatási ügyek); az igazgatási
(építés- és környezetvédelmi ügyek); irodák, valamint a Mocsári úton lévõ részlegek (közterület-felügyelet, gyámhivatal,
körzeti építési csoport) munkatársai. Az
ügyfélfogadás idõpontja nem változott: hétfõn 13-16 óráig, szerdán 8-tól 12-ig, 13-tól
17 óráig, pénteken 8-tól 12 óráig.
Telefonszámok: porta 521-900, közterületfelügyelet 521-910, 521-911, 521-919, idegenforgalmi és kulturális iroda 521-920,
igazgatási iroda 521-930, városi polgárvédelmi parancsnokság 521-943, 521-944,
521-945, informatikai iroda 521-952, 521953, 521-959, lakossági szolgálati iroda
521-960, gyámhivatal 521-980, 521-990.

A HP Magyarország modernizálja a megyeszékhely önkormányzatának informatikai rendszerét.
A lehetõséget a cég közbeszerzési eljárásban nyerte el, s a szerzõdést január elején írta alá dr. Nagy
Imre polgármester, illetõleg
Szalay Imre, a HP Magyarország
vezérigazgató-helyettese.
A városházán január végén
tartották a programindító prezentációt és munkaértekezletet.
Ezen a megbeszélésen az önkormányzat irodavezetõi, illetve a
projektben résztvevõ munkacsoportok tagjai, valamint a modernizált rendszer mûködését bemutató szakemberek vettek részt.
A bruttó 617 millió forint értékû prgram kiterjed az önkormányzat szakigazgatási feladatait
ellátó integrált rendszer, a teljes

Kiépül az e-közigazgatás
önkormányzati feladatkört átfogó ügyintézési keretrendszer, az
egységes, modern és biztonságos
informatikai infrastruktúra, valamint a kistérségbeli önkormányzatokat kiszolgáló központi rendszer fejlesztésére.
A programnak köszönhetõen
lehetõvé válik, hogy az ügyintézés az egri és a kistérségi lakosság, valamint a kis- és közepes
vállalkozások számára átláthatóvá váljon, egyszerûsödjön, kevesebb idõt vegyen igénybe.
Eger a fejlesztésnek köszönhetõen magas szinten teljesíti az
EU elektronikus ügyintézésre vonatkozó ajánlásait, és azon európai városok sorába kerül, melyek
az informatikai infrastruktúrának
köszönhetõen valódi szolgáltató önkormányzattá válnak.

Európa 2005-ös kulturális fõvárosában jártak
Az elmúlt héten dr. Törõcsik Miklós alpolgármester vezetésével ötfõs
egri delegáció járt Európa Kulturális Fõvárosában, az ír Corkban,
mely város a 2005-ös esztendõben tölti be ezt az elismerõ – és az
ottani vezetõk szerint nagyon sokat jelentõ – címet.

A magyar nagykövet, a helyettes államtitkár és az alpolgármester Corkban

.

A dr. Törõcsik Miklós alpolgármester vezette delegáció,
amely részt vett a Magyar Hónap megnyitóján számos tapasztalattal gyarapodva tért
vissza. Mind a tizenegy, a
2010-es Európa Kulturális Fõvárosa címre pályázó magyarországi város meghívást kapott
a 140 ezres ír város idei rendezvénysorozatának egy számunkra fontos rendezvényére,
a Magyar Hónap megnyitójára
- tudtuk meg dr. Törõcsik Miklóstól, Eger alpolgármesterétõl,
aki az öt fõs delegációt vezette.
A városházi szakemberek mellett tagja volt még a küldöttségnek dr. Pók Tamás, az Egri
Bormíves Céh képviseletében.

Az alpolgármester tájékoztatása
szerint a hevesi
megyeszékhelyen
kívül még a soproniak éltek a lehetõséggel és utaztak
el Cork városába.
A
vendéglátók
rendkívül készségesek és szívélyesek voltak, s ennek köszönhetõen sikerült tárgyalásokat folytatni Joe Gavin city manegerrel,
mely funkció gyakorlatilag „dolgozó” polgármesterként írható
körül. (Az íreknél egy a testületet irányító és egy city manegger viszi az ügyeket városvezetõként. – A szerk.) De megbe-

széléseket folytattak John Kennedyvel a kulturális fõváros
programigazgatójával, illetõleg
John X. Miller direktorral, a
Cork Vision Centre vezetõjével is.
Ez utóbbi létesítmény adott helyet a
Magyar
Hónap
megnyitó rendezvénynek. A Vision
C e n t r e b e n
Schneider Márta a
kulturális minisztérium helyettes államtitkára mondott
köszöntõt, s részt vett az eseményen Magyarország dublini nagykövete is. A megnyitó egyébként
három eseményt foglalt magába:
Gál József festõ-, valamint
Lugossy Mária szobrászmûvész
kiállításait, illetve rendkívüli sikerrel mutatkozott be boraival az
Egri Bormíves Céh.
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Önkormányzati iskoláink – magukról
LENKEY JÁNOS Á. I.
Eger történelmi belvárosában
1929-tõl mûködik általános iskolaként. A hozzánk beiratkozó tanulók képességeinek differenciált fejlesztésével egyaránt hangsúlyosnak tartjuk a minõségi oktatást és
a színvonalas családközpontú nevelést. Egyik osztályunkban a humán mûveltség elsajátítását tekintjük elsõdlegesnek. Ének-zene, néptánc, dráma- és színjátszás, nyelvoktatás a kiemelt alaptevékenységünk lényege.
Másik osztályunkban emelt
szinten folyik a természettudományos tantárgyak matematika, természet-ismeret, fizika, kémia, biológia oktatása, kiegészítve a sakk tanításával.
Választható idegen nyelvek elsõ
osztálytól: angol, német. Kiemelt jelentõségû a számítástechnikai képzés intézményünkben.
Nagy figyelmet fordítunk a tehetséggondozásra, felzárkóztatásra, a
tanulók szabadidejének tartalmas
eltöltésére. Szakköreink: matematika, fizika, kémia, angol, német,
számítástechnika, néptánc, sakk,
dráma- és színjátszás.
Sportolási lehetõségeink: fontos
feladatunk az úszásoktatás, amelyet a Bitskey Aladár uszodában
folytatunk. Szép eredményeket ér el
diáksport egyesületünk kosárlabdacsapata. Táborozások egész évben:
sí-, vízi-, kézmûves- és sporttábor,
sportnapközi.
Tanulóink folyamatosan részt
vesznek és eredményesen szerepelnek városi, megyei, országos tanulmányi versenyeken.
Címünk: Eger, Markhot F. u. 6.
Tel/fax: 36/310-046
e-mail: lenkey@mconet.hu

BALASSI BÁLINT Á. I.
A 2005/2006-os tanévben következõ tantervû elsõ osztályokat
indítja: normál tantervû osztály;
angol-német emeltszintû osztály;
informatika-matematika emeltszintû osztály. fejlesztõ, kislétszámú osztály tanulási nehézséggel küzdõ tanulóknak (szakvélemény szükséges).
Az elsõ évfolyamon a szótagoló olvasás-tanítást helyezzük elõtérbe. A fejlesztõ osztályban a
Meixner-módszert alkalmazzuk.
Az emeltszintû osztályokban jól
felkészült szaktanárok tanítják a
nyelvet, informatikát. A normál
tantervû osztályban tanulók idegen nyelvet 4. évfolyamtól, informatikát felsõ tagozatban tanulnak. Kiemelt feladatunk a tehetséggondozás és a felzárkóztatás
egyaránt. A tanulmányi versenyeken, kulturális, sportvetélkedõkön
részt veszünk, eredményeink kimagaslóak. A felkészülést a jól
mûködõ napközi otthon, a szakkörök, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozások segítik. A
sportolást a DSE koordinálja. A
tömegsport és a versenysport egyaránt hangsúlyos tevékenységükben. A felsõ tagozatban a hagyományos tantárgyak mellett tánc-és
dráma, hon-és népismeret, etika,
egészségtan és médiaismeret szerepel a kínálatunkban. Belsõ Gondozói Minõségbiztosítási Rendszerünk 6. éve mûködik. Célja az
egyéni követés, fejlesztés. Fejlesztõ pedagógus és gyógytestnevelõ,
mozgásterapeuta segíti a nehézségekkel küzdõket. Az iskola az alapozó tevékenységre helyezi a
hangsúlyt, emellett rengeteg sza-

badidõs programot kínál tanulóinak. A szülõk számára folyamatos tájékoztatást adunk a fogadóórák, szülõi értekezletek, negyed
és három-negyedéves értékelések,
a mérések elemzése során.
Várjuk leendõ elsõseinket és
szüleiket 2005. február 12-én 9
órától a Balassiba a Barátkozó Találkozóra, ahol gazdag szakmai és
szabadidõs programmal mutatkozik be 25 éves iskolánk.
Gazdag tapasztalatokkal rendelkezõ pedagógusaink és a oktató-nevelõ munkát segítõ dolgozóink együtt vallják: „Az iskola a szívünk ügye az ügyünk szíve!”
Címünk: Eger, Malomárok u. 1.
Tel/fax: 36/412-464
balassi@balassi-eger.sulinet.hu

HUNYADI MÁTYÁS Á. I.
Iskolánk a Lajosvárosban, könynyen elérhetõ helyen, kertes házak
között helyezkedik el. Minden évben nagy örömmel és felelõsséggel
készülünk a leendõ elsõsök fogadására. Arra törekszünk, hogy nyolc
év múltán boldogan emlékezzenek
a nálunk töltött évekre, és megállják helyüket választott középiskolájukban. Tagozatos múltunkat megõrizve emelt szinten, emelt óraszámban tanítjuk az angol és a német nyelvet. Fontosnak érezzük tanítványaink jó közérzetét, testi-lelki
egészségük megõrzését. Ennek szellemében fõleg az alsó tagozaton ragaszkodunk a mindennapos testneveléshez, díjazzuk a sporteredményeket. A napközi otthonban igényesen, kellemesen és hasznosan
eltöltött idõ része és folytatása nevelõ-oktató munkánknak. Korrepetálásokkal, fejlesztõ pedagógiai foglalkozásokkal segítjük a lassabban
haladókat, csoportbontással, szakköri felkészítéssel a kiemelkedõ képességûeket. Különös gondot fordítunk az ünnepek méltó és magas
szintû megrendezésére, a hagyományápolásra. A napköziben, a táborokban, a könyvtárban, kirándulásokon és egyéb programokon is
arra motiváljuk a gyerekeket, hogy
igényesen töltsék el szabadidejüket.
A legmodernebb számítógépekkel
és szakszerû oktatással készítjük
fel tanítványainkat a kor informatikai kihívásaira. Minden lehetõséget
megragadunk a kisebb-nagyobb
közösségek alakítására, formálására. Valljuk, hogy érdekeink, céljaink közösek. Szakmai munkaközösségeink, diákönkormányzatunk
és a szülõi szervezet révén számítunk a velünk dolgozók ötleteire, javaslataira, véleményére. Maximális
érzékenységgel, valamint egy átgondolt minõségbiztosítási programmal is folyamatosan értékeljük, és ha lehet, tovább emeljük az
iskolánkban folyó valamennyi
munkaterület színvonalát. Tantestületünk tudatos szándéka szerint
iskolánkban a dicséret, a pozitív
megerõsítés dominál a gyerekek értékelésében. Pedagógusaink minden eszközzel igyekeznek megóvni
tanítványainkat a rájuk leselkedõ
veszélyektõl. Stabil értékrendet, következetes követelményrendszert, jó
példát mutatva és a rend biztonságérzetét megadva ellensúlyozzák a
körülöttünk erõsödõ értékválságot.
Jó légkörben, egymást elfogadva és
segítve szeretünk együtt dolgozni, és
hisszük, hogy összetartásunk is segíti közös céljaink elérését, melynek végén a Hunyadiban végzettek
több mint 90 százaléka érettségit
adó középiskolában állja meg a helyét, és reményeink szerint értékes,
boldog emberré válik.

TINÓDI SEBESTYÉN Á. I.
Helyi pedagógiai programunkban kiemelt szerepet kap az anyanyelvi nevelés, az ének-zene, az
idegen nyelv, a testnevelés és a számítástechnika. Nagy gondot fordítunk az olvasóvá nevelésre, a
nyelvmûvelésre. Ezért az anyanyelvet 1-4. osztályban heti 8, ill. 8
és fél órában tanítjuk. Olvasástanításunk alapja a hangoztató, szótagoló módszer. Iskolánk erõssége
a mûvészeti nevelés. Az ének-zenét emeltszinten évfolyamonként
egy osztályban oktatjuk. Erre
minden évben márciusban jelentkezhetnek a leendõ 1. osztályosok. A nem emeltszintû ének-zene
oktatással haladó osztályokban a
matematikát, az idegen nyelvet tanítjuk magasabb óraszámban.
Számítástechnika tantárgyat korszerû szaktantermünkben tanórákon oktatjuk, de szaktárgyi oktatóprogramok segítségével más tantárgyakba is beépítettük. Angol és
német nyelv közül választhatnak a
tanulók. Elsõ osztálytól kezdjük
az oktatást fokozatosan növelve
idõtartamát, felsõ tagozatban
megemelt óraszámban és fakultációs lehetõséggel is bõvítve.
Nyelvtanításunk beszédközpontú,
más tantárgyakba is beépítettük
az idegen nyelv tanítását. Nagy
gondot fordítunk a testedzésre.
Minden nap legalább egy óra ill.
foglalkozás szerepel a tanulók órarendjében. Tornaterem, kondicionáló szoba, táncterem és parkosított „zöldudvar” a színtere a testedzésnek és a játéknak. Számos
szakkör, fakultáció segíti a tehetséggondozást ill. a gyengébbek felzárkóztatását. Intézményünkben
mûködik alapfokú alapítványi mûvészetoktatási intézmény is.
Címünk: Eger, Vallon út. 2.
Telefon/fax: 36/537-182
Email: tinodi@agria.hu

DR. KEMÉNY F. Á. I.
Iskolánk Eger város egyik legkorszerûbb általános iskolája.
2001-ben a felújítás során megújult
tantermek, szaktantermek várják
tanulóinkat.
24 tanulócsoportban 530 gyerek
tanul. Minden osztályt külön tanteremben helyezünk el, a számítástechnika-, a kémia-, fizika-, technika órákat szaktantermekben tartjuk. A téli testnevelés órák a Körcsarnokban, a Hadnagy úti edzõteremben vannak, amikor szabadban lehet sportolni az iskolai sportudvaron, és a városi stadionban
tartjuk óráinkat.
Iskolai oktatásunk jellemzõje a
Jenaplan oktatás, valamint az
emelt szintû testnevelés.
Az emelt szintû testnevelés osztályainkban hangsúlyos a testi nevelés, a gyerekek sportra való felkészítése. A tanulók a délelõtti órákban
heti 4, míg délután 3 testnevelés
órán vesznek részt. 1-4. osztályban
kiemelten foglalkozunk az úszással, atlétikával, labdajátékokkal. Az
emelt szintû testnevelés eredményességét számtalan országos bajnoki cím, helyezés bizonyítja.
A jenaplan osztályok a tananyaga megegyezik a normál tantervû
osztályok tananyagával, azonban
sajátos oktatás módszertani elemeket alkalmaznak pedagógusaink.
Az EU oktatásában elfogadott, bevált kooperatív technikák alkalmazásával, differenciált oktatással próbáljuk tanulóinkat oktatni, egyéni

képességeiket szem elõtt tartva képezzük õket. Bevezettük a projektoktatást amely segíti a tanultak
gyakorlati alkalmazását, könnyebbé teszi a tanulást.
Iskolánkban a tanulók nem a
megszokott osztályteremben tanulnak. Átalakítottuk a padsoros elrendezést, és alkalmasabbá tettük a
csoportmunkára a berendezést.
Az elmúlt 4 év bizonyítja, hogy
tanulóink önállóbbakká válnak a
tanulásban, ügyesebben szervezik
napi teendõiket.
Az iskola nyitott a szülõk felé. A
családi délutánok közelebb hozzák a
szülõket, és az iskola pedagógusait.
Az idegen nyelv oktatást 3. évben
kezdjük 2 órában angol- , vagy német nyelvet választhatnak a szülõk.
4. évtõl képesség, és igény szerint 3
vagy 5 órában lehet tanulni a választott nyelvet. Szakköri formában
2. idegen nyelvként lehet választani
francia nyelvet is.
Választott tantárgy az informatika is. 1. osztálytól heti 1 órában lehet tanulni.
Sajátos nevelési igényû tanulókkal szakképzett fejlesztõpedagógus
foglalkozik. Az iskola fejlesztõterme
minden igényt kielégít, és segíti tanulóinkat a haladásban, fejlõdésben.
Különös hangulata van a könyvtárnak. Az olvasáson kívül tanulóink minden lehetõséget megtalálnak a tanórákra felkészüléshez.
Internet kapcsolat, oktatóprogramok segítik a tanulást, a hasznos
idõtöltést.
Iskolánk vár minden érdeklõdõt
a március 4-én 16.30-kor kezdõdõ
SZÜLÕI FÓRUMRA, ahol részletes tájékoztatást adunk iskolánkról.

FELSÕVÁROSI Á. I.
Tisztelt leendõ elsõosztályos
Szülõk!
Tájékoztatónkkal szeretnénk
betekintést nyújtani iskolánk nevelõ-oktató munkájába. Ez a rövid
ismertetõ reméljük felkelti érdeklõdésüket és személyesen is ellátogatnak hozzánk!
Mit kínálunk?
– A 2005/2006-os tanévre két
normál elsõ osztály indítását idegen nyelv oktatással.
– Korszerû iskolaépületet,
amely nyugodt környezetben található sportpályákkal, belsõ udvarral, tágas tornateremmel, ebédlõvel.
– Az olvasás tanításánál a hangoztató, elemzõ, összetevõ (szótagoló) módszert alkalmazzuk.
– Nagy hangsúlyt fektetünk a
szabadidõs tevékenységekre is. Iskolánkban fontos szerepet játszik
az oktatás mellett a manuális és a
hagyományõrzõ nevelés: különféle
kézmûves tevékenységek, néptánctanítás, népszokások felelevenítése.
– Idegen nyelv oktatása már elsõ osztálytól kezdõdõen (angol,
német). A felsõ tagozaton lehetõség van az emelt szintû nyelvoktatásra is!
– Jól felszerelt szaktantermeket, számítástechnika termet
Internet-hozzáféréssel, idegen
nyelv oktatását segítõ nyelvi laborokat.
– Tehetséggondozást szakkörök formájában, tanulóink eredményes felkészítését versenyekre,
a továbbtanulásra.
– Felzárkóztatást csoportbontásban, fejlesztõ pedagógus segítségével.
– Napközis ellátást és tanulószobát.

– Jól szervezett, változatos szabadidõs programokat, sokféle
sportolási lehetõséget.
– Nyáron iskolánk saját sarudi
üdülõjében táborozási lehetõséget.
– Korszerûen felszerelt információs bázist, 10.000 kötetes
könyvtárat.
– Jól felkészült, színvonalas
munkát végzõ, az új iránt nyitott
tantestületet.
– Lehetõséget külföldi cserekapcsolataink ápolására, külföldi
diákokkal való levelezésre. Iskolánk részt vesz a SocratesComenius nemzetközi projektjében, melynek célja a tanulók
edzettségi szintjének fejlesztése.
Partnerországaink: Málta, Szlovénia, Spanyolország, Törökország
és Írország.
Iskolánkban nyílt napot tartunk február 25-én.
Címünk: Eger, Iskola u. 4.
Tel.: 36/428-888
Web: www.felsovaros.hu
E-mail: iskola@felsovaros.hu

PÁSZTORVÖLGYI Á. I. G.
Eger Felnémet-Pásztorvölgy városrészében, csendes, jó levegõjû
kertvárosi környezetben található a
Pásztorvölgyi Általános Iskola és
Gimnázium, Eger város legfiatalabb és legkorszerûbben felszerelt
önkormányzati iskolája.
Pedagógiai munkánkban a
hangsúlyt a tanulók személyiségének formálására - a nevelésre - és
az alapvetõ képességek, készségek
fejlesztésére helyezzük. Az óvodából
az iskolába való átmenet zökkenõmentes. A kicsik szívesen jönnek az
iskolába, mert itt családias légkör,
barátságos hangulat, feladataikat
jól értõ és teljesítõ tanító nénik fogadják õket. Napközi otthonunk az
"egy osztály - egy napközis csoport"
elven mûködik. A szülõk igényének
megfelelõen reggelente 7:00 órától
tudjuk fogadni a gyerekeket. Ellátásukat 17:00 óráig biztosítjuk. Alsó
tagozatunkban zömében a Nemzeti
Tankönyvkiadó és az Apáczai Kiadó könyveibõl tanítunk. Elsõ osztályban az olvasás tanítása a
Meixner-módszerrel történik.
Az általános iskolai oktatás fõbb
sajátosságai:
1. Emelt szintû (korábbi életkori kezdésû) idegen nyelvi képzés:
Az 1. osztály második félévétõl
az anyanyelvben és a matematikában jól haladó tanulók nyelvi elõkészítõ foglalkozásokon vehetnek
részt angol ill. igény szerint német
vagy francia nyelvbõl. A jó képességû tanulók idegen nyelvi oktatása a
negyedik évfolyamtól emelt óraszámban történik 10-15 fõs csoportokban. A jó képességû, jó nyelvérzékû tanulók továbbtanulására

helyben nyílik lehetõség a gimnáziumi osztályokban.
2. Emelt szintû számítástechnikai képzés:
E téren az iskola kiváló tárgyi és
személyi feltételekkel rendelkezik.
Érdeklõdõ, tehetséges, jó képességû
tanulóink a 3. évfolyamtól induló
informatikai képzésünkön vehetnek részt.
3. Egészségnevelés, ennek részeként a testnevelés, a sport:
1078 m2-es tornatermünk, külsõ sportpályáink állnak sportolni
vágyó kisdiákjainak rendelkezésére. Az iskolai diáksportkör keretében a gyerekek délutánonként,
hétvégenként szabadon választhatnak a különbözõ szakágak közül:
leánytorna, játékos sport, foci, kézilabda, grundbirkózás, természetjárás. Ebben a keretben mûködnek az országos versenyeken is sikerrel fellépõ akrobatikus rock
and roll formációs csapataink. A
mozgáskultúra fejlesztését szolgálja az órarendi keretbe illesztett
néptánc oktatásunk is.
4. Mûvészeti nevelés:
Iskolánkban sokféle mûvészeti
ágban bontakoztathatják ki tehetségüket érdeklõdõ tanulóink. A zeneiskolának kihelyezett tagozata
mûködik nálunk, melynek keretében szolfézs- és hangszeres oktatásra van lehetõség.
A „Világ-Virága” Alapfokú Mûvészetoktatási Intézményben néptáncot tanulhatnak diákjaink.
Az Ifjú Tehetségek Mûhelye Egri
Alapfokú Mûvészeti Iskolában a
képzõmûvészetekkel ismerkedhetnek tanulóink.
5. Felsõ tagozatban a matematika, magyar nyelv-és irodalom tantárgyak oktatása képességek szerinti csoportbontásban történik.
A leendõ elsõ osztályos gyerekeknek nem szervezünk elõzetes elbeszélgetést.
Március 2-án 17 órakor iskolánkban a leendõ elsõ osztályos
gyerekek szüleinek tájékoztatót tartunk a beiskolázásról.
Március 9-én 8:00 és 10:00 között nyílt tanítási óráink lesznek,
ahol minden érdeklõdõ szülõt és
óvodás gyermeket szeretettel fogadunk.
Április 2-án 9:00 és 11:00 óra
között „Iskolába-hívogató” játszóházba várjuk a jövendõ elsõsöket.
Észrevétele, javaslata van a
hivatal,
az
önkormányzat
munkájával kapcsolatban? Hívja
ingyenes zöld számunkat:

06-80-200-882
A kulturális fõváros pályázat
internetes honlapja:

www.eger2010.hu

Az önkormányzati fenntartású általános iskolákba
a 2005/2006. tanévre történõ beiratkozások idõpontjai:
április 25. (hétfõ) 8.00 – 13.00 óra;
április 26. (kedd) 13.00 – 18.00 óra
Az általános iskolák elsõ évfolyamára történõ beiratkozás a választott,
vagy kötelezõ felvételt biztosító iskolába (mûködési felvételi körzet)
történhet. Az általános iskolák felvételi körzetének leírásai az óvodákban, iskolákban megtekinthetõk, az óvodavezetõk és az általános
iskolák igazgatói tájékoztatást adnak.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
– a szülõ személyi igazolványa, lakcímkártyája
– a gyermek születési anyakönyvi kivonata
– óvodai szakvélemény
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FOGADÓÓRA – FOGADÓÓRA
Ingatlanok adásvétele
Több érdeklõdõ is azzal a kéréssel kereste meg a polgármestert fogadóóráján, hogy ingatlanukat eladásra felajánlják az önkormányzatnak Az egyik esetben egy erõsen lelakott, felújításra szoruló
épületrõl van szó, amelynek értéke – a hivatalos értékbecslõ szerint – messze alatta van attól, amit az eladók kapni szeretnének. Talán hirdetés útján, a lakáspiacon nagyobb sikerrel próbálkozhatnak
az eladással.
A másik panaszos elvált a férjétõl és lakásgondjukon úgy próbálnak segíteni, hogy felajánlják megvételre házukat az önkormányzatnak. Ebben az esetben az elvált férj az, aki irreálisan magas
összeget kér az ugyancsak rossz mûszaki állapotú lakásért. Így az
önkormányzatnak nem éri meg és nincs is módja az üzletkötésre.

Késedelmi kamat
Csaknem félmillió tartozása halmozódott fel az egyik bérlõnek az önkormányzat tulajdonában levõ lakásban. Az ügyfél az elmúlt években ezt
a tartozást részletfizetéssel kiegyenlítette, de hátra van még az ugyancsak százezres nagyságrendû késedelmi kamat megfizetése. A panaszos
ennek elengedését kérte a polgármestertõl a fogadóóráján. A család nehéz anyagi helyzetére való tekintettel sem lehet sajnos a kamattól eltekinteni, de talán a részletfizetési engedély ebben is segítséget jelent.

Bérlakáscsere
A család létszámára való tekintettel jóval nagyobbra szeretné cserélni
bérleményét, és mit kell ilyenkor tenni? - kérdezte az egyik ügyfél. Az
eljárás ilyenkor a következõ: cserére csak akkor van lehetõség, ha a
bérlõ partnert talál az ügylethez. Ebben az esetben a lakásügyi csoportnál beszerezhetõ nyomtatvány segítségével mindkét fél aláírásával fejezi ki akaratát a cseréhez. Az önkormányzat azonban csak akkor adja meg az engedélyt ehhez, ha a bérlõnek nincs tartozása.

Adózók köszöntése
(Folytatás az 1. oldalról)
Mint arról a találkozón szó
esett, az önkormányzati gazdálkodáson belül igen fontosak az adókból beérkezõ pénzek. A múlt évben a hivatal saját bevételének közel 55 százalékát, 2 milliárd 765
millió forintot tett ki ez a tétel. Az
adóbevételek meghatározó része
2004-ben is az iparûzési adónem
volt: a cégek és vállalkozók a teljes
összeg 74 százalékát fizették be a
városi büdzsébe.
Iparûzési adóban az Egerben
székhellyel, telephellyel rendelkezõ egyéni és társas vállalkozások
– változatlan adómértékek mel-

lett – az elõzõ évhez képest 169
millió forinttal több adót fizettek.
Mint szó volt róla, meghaladja a
150-et a nagy adózók száma,
ugyanakkor a vállalkozások háromnegyedének éves adókötelezettsége nem éri el az ötvenezer
forintot.
A polgármester köszöntõjében külön is kitért az Európa Kulturális Fõvárosa 2010 pályázatra:
– A pályázat fejlesztési elképzeléseink keretét is adja, egyben
kivételes lehetõségnek tekinthetõ, mert siker esetén nagyobbak
a programjaink megvalósításának az esélyei – fogalmazott dr.
Nagy Imre.

Ilyennek látjuk városunkat
(Folytatás az 1. oldalról)
– A tanulmányból kiderül: a városlakók jelentõs többsége fejlõdõ
településnek tartja Egert. Milyen
szempontok alapján ítélnek így?
– Ebben a kutatásban igen lényeges kérdés volt, hogy mit gondolnak az emberek a városról.
Hogy milyen irányba tart? Fejlõdõ, hanyatló, vagy éppen visszafelé araszoló-e a város? Az itteniek
kétharmada szerint Eger egy fejlõdõ város. A következõ kérdés,
hogy mik a fejlõdés jelei. Az egriek szerint alapvetõen a beruházások azok, ami miatt fejlõdõnek
tartják (61 % említette a beruházásokat). Az ipari park, az építkezések általában, s konkrétan a kereskedések bõvülése, áruházak és
bevásárló központok létesülése,
tehát összességében ezek voltak a
domináns válaszok. A következõ
tényezõ, de kisebb arányú: a városrendezéssel összefüggõ dolgok.
Külsõ jegyek, amelyek széppé
tesznek egy várost. Meg kell jegyezni, hogy az egriek a kultúrát
is megemlítik 18 százaléknyian.
Ez nem egy evidencia ma Magyarországon, hogy a kultúra, mint kifejezés egyáltalán elõjöjjön egy
közvélemény kutatáson, s különösen nem egy város fejlõdésével
összefüggésben.
– Mérték azt is, hogy miként látják a válaszadók: a város ügyeiben
ki mennyire vesz részt.
– Az eredmények ismeretében
azt a közhelyet lehetne mondani,
hogy „Magad Uram!”. A Parlament és a Kormány vélelmezett
segítsége meglehetõsen alacsony.
Az egriek a polgármester városért való tevékenységét értékelik
legmagasabbra, aztán az önkormányzat és a hivatal következik.
Az emberek ügyes-bajos dolgaikkal mennek a hivatalba, s nem
evidencia, hogy pozitív véleménnyel legyenek a hivatalokról.
Nem is szoktunk minden városban ilyen jó pontszámot mérni.

NÉHÁNY MEGÁLLAPÍTÁS A SZONDA IPSOS TANULMÁNYÁBÓL

A programokról
Az egriek szinte egyöntetûen
pozitív módon viszonyulnak ahhoz, hogy a turisták révén egy sokszínû, mozgalmas városban élnek:
a megkérdezettek 94%-a örül ennek a jelenségnek.
A helyi vállalkozók mindegyike
örül a város pezsgõ életének, az
alacsony iskolai végzettségûek és a
betanított és segédmunkások bizonytalanabbak e kérdés megítélésében.

A megkérdezettek döntõ többsége szerint az Egerbe látogató turisták pozitívan viszonyulnak városukhoz, negatív tapasztalatokról
csak elenyészõ százalékuk számolt
be. A város – az itt lakók tapasztalatai szerint – összességében (is)
vonzó a turisták számára. A válaszadók közel fele említette, hogy
a városba látogatóknak tetszik
Eger, kellemes helynek találják,
ahol szívesen tartózkodnak.
Arra a kérdéskörre, hogy mi miatt is jönnek ide a turisták, a válaszadók döntõen a várat jelölték
meg. (A megkérdezettek majdnem
fele említette ezt.) Az ezerfõs minta további 28%-a általánosságban a
mûemlékek, különbözõ látnivalók

meglétét vélte a város turisztikailag
vonzó elemének. A válaszadók
egyötöde szerint a híres egri borok
vonzzák a városba a látogatókat,
18%-uk szerint pedig a különbözõ
fürdõk, fürdõzési lehetõségek.
Arra a kérdésre, hogy az Egerbe látogató turisták mit hiányolnak vagy mi nem tetszik nekik, a
megkérdezettek háromötödétõl
érkezett válasz. Leggyakrabban
azt kifogásolták, hogy nem elég
tiszta a város, körülményes, nehezen megoldható a parkolás,
valamint a rendezvények, szórakozási lehetõségek hiányát
említették. A
megkérdezettek
6%-a ugyanakkor úgy vélte,
hogy
nincs
olyan
elem,
amit a városba
látogató turisták hiányolnának vagy amivel elégedetlenek lennének.

Az önkormányzatról
A lakosság önkormányzatról
alkotott képe a közepesnél kedvezõbb, amit az 59 pontos átlagérték fejez ki. A polgármester népszerûségi indexe és a tevékenységével való elégedettség
mértéke lényegében azonos (65
és 64 pont), ami úgy értelmezhetõ, hogy személyisége és
munkája a városlakók szemében egybeforrt. A város lakossága az egri önkormányzat egyik
legfontosabb feladatának az
utak helyzetének javítását tartja. A helyiek körülbelül egytizede elengedhetetlennek tartja a
köztisztaság, a közlekedés, a

munkahelyteremtés és a parkolási gondok megoldását.

A képviselõkrõl
Az egriek többsége, 56%-a
spontán módon egyetlen önkormányzati képviselõ nevét sem
tudta megemlíteni. A válaszadó
44%-ból 38%-nyian neveztek meg
helyesen legalább egy képviselõt.
A legtöbben egy nevet említettek,
egytizedük pedig két személyt nevezett meg. A legtöbb említést öt
képviselõ kapta, ez 20 válaszolónak sikerült. Mint arra utaltunk, a
legtöbb említést dr. Löffler Erzsébet (12%) és dr. Szigethy Anna
(11%) kapta az önkormányzati
képviselõk közül.
Az ideális önkormányzati képviselõi tulajdonságok között azonos - és jelentõs - súlya van az érdekképviseletnek és a személyes
tulajdonságoknak illetve kvalitásoknak. A listát az emberek érdekében való tevékenykedés, dolgaikkal való törõdés vezeti, 24%-os
említési aránnyal. Lényegében
ugyanilyen fontosnak tartják azt
is, hogy egy jelölt becsületes és lelkiismeretes legyen, hogy szakmailag felkészült, tájékozott és tapasztalt, illetve szavahihetõ legyen.

Elégedett egriek
Az, hogy az egriek nagy része
fejlõdõ városnak látja lakóhelyét,
és túlnyomó részük szívesen lakik Egerben, abban is megmutatkozik, hogy többségük elégedett
azzal, ahogy a városban mennek
a dolgok. A város ügyeire vonatkozó átlagértékelés 60 pontnak,
vagyis a közepesnél jóval kedvezõbbnek felel meg. (Az ország
ügyeivel való elégedettség csak 35
pontot mutat!)
A tanulmány teljes szövege az interneten: http://varosiujsag.agria.hu

Amit a hulladékról tudni kell (3.)
2003 január 1.-én lépett hatályba –
a Hulladékgazdálkodási Törvénnyel
(Hgt) összhangban és annak egyes
rendelkezéseinek végrehajtására –
Eger Megyei Jogú Város Közgyûlésének 30/2002 XII.13.sz. Önkormányzati rendelete, amely a települési szilárd hulladékgazdálkodással
és a köztisztasággal kapcsolatos
helyi feladatokról szól. Ennek a
rendeletnek az értelmezésére a Városgondozás Eger Kft. cikksorozatot közöl a Városi Újságban.
5. Mikor szüneteltethetõ a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételének kötelezettsége?
A közszolgáltatás igénybevételének
kötelezettsége a város közigazgatási területén lévõ bármely ingatlan esetében
szüneteltethetõ ha az ingatlanon legalább 30 max.180 napig senki sem tartózkodik, ezért ott hulladék nincs és
nem keletkezik.
A közszolgáltatás igénybevételének
szüneteltetésére vonatkozó igényét a tulajdonos a kívánt idõpont elõtt legalább
30 nappal írásban köteles bejelenteni a
közszolgáltatónak. Ha a szüneteltetés
feltételeiben változás következik be arról
írásban a közszolgáltatót haladéktalanul
értesíteni kell.
Nem kell igénybe venni a közszolgáltatást ha a lakást vagy lakóépületet a
szünetelés idõtartamát (max. 180 nap)
meghaladóan életvitelszerûen nem használják, azon hulladék nem keletkezik és

az ingatlan tulajdonosa ezt a tényt a
szolgáltatónak írásban bejelenti.
Ha a közszolgáltatás szünetelésének idõtartama alatt mégis keletkezik
olyan hulladék amelyre a közszolgáltatás igénybevétele kötelezõ a közszolgáltató a hulladékot elszállítja a
mennyiségnek megfelelõ díj felszámítása mellett.
6. A hulladékkezelési közszolgáltatás díja:
6.1. Ki fizet?
A rendelet alapján mindenki aki a
közszolgáltatás igénybevételére kötelezett (tehát az ingatlantulajdonosok), és
a közszolgáltatást igénybe veszi.
6.2. Miért fizetünk?
Ez az egyik leggyakoribb kérdés amit
a lakosság feltesz magának, de pontos
választ
nem tud adni. A díjtételeket
a városi közgyûlés évente állapítja meg,
ahol figyelembe veszik azokat a szempontokat is amelyek a közszolgáltatást
biztonságossá, a mindenkori hulladékgazdálkodást hatékonnyá teszik. Ennek
keretében a díj tartalmazza a hulladék
begyûjtésének; szállításának; szelektív
gyûjtésének; szakszerû ártalmatlanításának költségeit.
A díjban szerepel a hulladék ártalmatlanító létesítmény üzemeltetési és
fenntartási költségei is. Az éves díj
tartalmazza a Polgármesteri Hivatal
által meghirdetett évi egyszeri lomtalanítás, valamint karácsony után a
hulladékká vált fenyõfák elszállításának költségeit is.

A szolgáltató biztosítja a szállítóeszközéhez rendszeresített és a keletkezett
hulladék mennyiségének megfelelõ méretû és számú gyûjtõedényt az ingatlantulajdonos kérelmére, a kérelem kézhezvételétõl számított 15 napon belül. A
gyûjtõ edényzet a szolgáltató tulajdonát
képezi. Az ingatlan tulajdonos vagy
meghatalmazottja gondoskodik gyûjtõedény kiszállításáról és átvételét aláírásával köteles igazolni. Kiszállítást a szolgáltató térítés ellenében biztosítja.
6.3. Hogyan kerül kiszámításra a díj?
Az egységi díjtétel a közszolgáltató által biztosított gyûjtõedényben elhelyezett elszállításra átadott hulladék – gyûjtõedényhez igazodó térfogat szerint meghatározott – egyszeri
ürítési díja adja. Az éves díj a rendelkezésre bocsátott gyûjtõtartályok
számának, azok egyszeri ürítési díjának és az éves ürítések számának
szorzataként kerül kiszámításra.
6.4. Mikor kell fizetni?
A közszolgáltató a szolgáltatást
igénybe vevõkkel közszolgáltatási szerzõdést köt, mely szerzõdésben egyebek
mellett meghatározásra kerül a fizetés
módja és idõpontja is. Igénybe vevõnek
a befizetést ennek megfelelõen kell teljesítenie. Fontos, hogy a fizetési határidõt
betartsák, mert a díjhátralékért késedelmi kamat számolható fel, utólag pedig
adók módjára történõ köztartozássá válik. Ha a díjfizetésre való felszólítás eredménytelen a követelés jogi (bírósági)
úton is érvényesíthetõ.

6.5. Többletszolgáltatás.
Ekkor a közszolgáltatóval kötött szerzõdés alapján az egységnyi díjaktól arányosan eltérõ és a teljesített szolgáltatás jellegét figyelembe vevõ plusz díj kerül meghatározásra amit a tulajdonos eseti jelleggel számla ellenében fizet meg.
6.6. Az ingatlan tulajdonosának változása
Ebben az esetben a tulajdonosok kötelesek bejelenteni a tulajdonosváltozás
tényét. Közszolgáltató az új tulajdonossal szerzõdést köt, díjat pedig igénybevevõvel történõ megállapodás szerint,
vagy visszatéríti a régi tulajdonosnak
idõarányosan és kiszámlázza az új tulajdonosnak, vagy tulajdonosok egymás
közti megállapodásának megfelelõen
díjfizetési kötelezettséget csak az elõzõ
tulajdonos által megfizetett szolgáltatási
idõszak lejártát követõen állapít meg.
6.7. Az ingatlantulajdonos díjfizetési
kötelezettségére nincs hatása annak ha
a közszolgáltatót a közszolgáltatás teljesítésében az idõjárás, vagy más elháríthatatlan ok (vis maior) akadályozta és
az akadály elhárítását követõen a legközelebbi gyûjtési napig pótolta mulasztását. Ilyen esetekben tehát a közszolgáltató a díjfizetéssel kapcsolatos kifogásnak nem adhat helyt.
6.8. Az ingatlantulajdonos bármely
okból történõ többletfizetése esetén a
többlet összeget visszakapja, vagy írásbeli kérelme szerint azt a késõbb esedékes díjfizetési kötelezettségébe a közszolgáltató beszámítja.
(Folytatjuk)

PANELPROGRAM. Eger 2002-ben kapcsolódott be az iparosított technológiával épített – panel, blokk, alagútzsalu, öntöttfalas, vasbetonvázas – lakóházak felújítási programjába 42 lakás homlokzati hõszigetelésével. 2003-ban
283 lakás nyert, tavaly pedig 10 társasház – 514 lakás – nyújtott be pályázatot. Az országos elbírálás tavasszal várható. A konstrukcióban a költségeket
egyharmad-egyharmad arányban fedezi az állam, az önkormányzat, valamint az ingatlan tulajdonosai. A programra az idei évben is sor kerül, s az
indításáról szóló kormánydöntést követõen a kiírást a Városi Újságban is
közzétesszük. A kétharmados támogatottságú konstrukcióban a pályázatot
elsõ körben az önkormányzathoz kell benyújtani. A közös képviselõket a
hivatal a lehetõségekrõl levélben is tájékoztatja, ezért is kérik, hogy azok a
közös képviselõk akik eddig nem voltak kapcsolatban az önkormányzattal,
vagy megváltozott a címük, jelezzék elérhetõségüket a lakossági referensnél.
Az önkormányzat eddig minden pályázatot támogatott.
FOTÓ: GÁL GÁBOR
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Vendégéjszakákért
gáláns nyeremény

A nyertes nagykanizsai Salamon Attilának és feleségének dr. Nagy Imre adta át a Megyebálon kisorsolt
Citroën-3-as típusú személygépkocsit
FOTÓ: PILISY ELEMÉR

Az önkormányzat kiemelt idegenforgalmi marketing akció indítását határozta el tavaly, amikor is
meghirdette nyereményjátékát
azok között a szállóvendégek között, akik legalább három éjszakát
eltöltenek a megyeszékhelyen.
Az akcióban több, mint 3100
fõ 38 év 9 hónapnyi idõt, 14 ezer
145 vendégéjszakát töltött Egerben 250 belföldi településrõl, 23
külhoni országból. A szállodák
„versenyében” a Hotel Szent István tudhat magáénak a legtöbb
vendégéjszakát, a panzióknál az
Éden, a kollégiumok közül pedig a
Szilágyi Gimnázium Kollégiuma
fogadta a legtöbb vendéget. A magánszállások sorában az Anna
Vendégházé lett a képzeletbeli pálma. A Megyebálon elvégzett sorsoláson a nagykanizsai Salamon
Attilának kedvezett a szerencse.

Ismét tábor Imõkõben
Az önkormányzat tulajdonában lévõ felsõtárkányi Imókõ üdülõben
2002 óta kedvezményesen táborozhatnak az általános iskolák tanulói.
Célul tûztük ki, hogy minden diák az általános iskolai évei alatt legalább egyszer eljuthasson – igen
kedvezõ feltételek mellett – egy 5
napos nyári táborba. Anyagi fedezetként a város képviselõtestülete
évente mintegy 2 millió Ft támogatást biztosít, lehetõvé téve, hogy
minden esztendõben a 100 legrászorultabb kisdiák ingyenesen vehet részt a nyári programban.
Ebben az évben Egerben 3555
gyermek tanul az önkormányzati
fenntartású általános iskolákban.
Az elmúlt 3 év során 2439 fõ vett
részt a kedvezményes üdülésben.
Az idén már 1000 iskolás részére
nyílik lehetõség arra, hogy hétfõtõl
péntekig, napi teljes ellátás mellett pi-

Újra Egerbõl startol a bajnokság Megújul a termálfürdõ
Az idei esztendõben is a Start Autó Eger Rallye lesz a
magyar bajnokság kezdõ futama – tudtuk meg dr.
Horuczi Csaba alpolgármestertõl.
Egy ilyen futamnak rendkívül nagy a presztízse –
mondta el Horuczi Csaba –, nem véletlenül van kiélezett versengés a rendezés jogáért. Az egri futam gondolata a gyöngyössolymosi Tóth Imrétõl származott,
aki a 2003-ban bajnokságot nyert ifj. Tóth János navigátora. A lebonyolításban nagy szerepet vállal a Lakatos Róbert vezette Laroco Motorsport Egyesület,
amely egy rallye szervezõ profi cég.
Az alpolgármester szerint nagy jelentõsége van annak, hogy a tavalyi elsõ lehetõség nem maradt egyszeri. Egyebek között a városban megmutatkozó jelen-

tõs összefogással lehetett megtartani a rendezés jogát. De szükség volt a Magyar Nemzeti Autósport Szövetség támogatására, és elévülhetetlen érdemei vannak Ferjáncz Attila örökös bajnokunknak is. Az elsõ
Eger Rallye sikeres rendezése is szerpet játszott természetesen, s az autósportért tett erõfeszítéseiért a
város a Bajnokok Bálján elismerõ oklevelet vehetett
át a fõvárosi Grand Hotel Hungáriában.
Az idei nyitófutam egyébként április 1-3. között
lesz. A szervezõk hamarosan megkezdik a pálya kijelölését, illetve folyik a versenyhez kapcsolódó kiegészítõ programok szervezése is. 2004-ben mindenesetre nagy siker volt a verseny: a tágabban vett kistérségben valamennyi szálláshely megtelt.

Tisztelt Magyar Adófizetõ Állampolgárok!
Sajátos hungarikum az a törvény, amely lehetõséget teremtett adónk
1+1 százalékának felajánlására a hazai közhasznú civil szervezetek,
ill. valamely bejegyzett egyház javára.
Az adófizetõ a rendelkezés kitöltésével beleszólhat adóforintjai egy
részének mozgásába. Ráadásul minden egyes forint duplán számít a
Nemzeti Civil Alapprogram (NCA) segítségével, az állam ugyanis a
civil szektor számára fenntartott pályázati alapba annyi pénzt tesz,
amennyi 1 százalékos felajánlás az adózóktól érkezik.
Az 1 százalék felajánlásának módja egyszerû, ha mégis segítségre
van szüksége, vagy a szervezetek adószámával kapcsolatban van
kérdése, keresse
Egerben:
Egri Civilház Bajcsy Zsilinszky u. 9. (ECK), www.eck.hu;
Tel: 36/415-822;
TIT Bugát Pál Egyesülete Klapka u. 9 Tel: 36/516-720;
MTESZ Heves Megyei Szervezet Széchenyi u. 78 (udvari bejárat)
Tel: 36/423-583
Letölthetõ rendelkezõ nyilatkozat: Nonprofit Információs és Oktató
Központ (NIOK), www.niok.hu

Segítõ akció: Tóték
Segítõ akciót kezdeményezett a
Független Magyar Mûvészeti Alapítvány a beregszászi Illyés Gyula
Magyar Nemzeti Színház javára. A
színház épületének rekonstrukciója 1993 óta húzódik, a befejezéshez 100-120 millió forintnyi öszszegre lenne szükség.
A hazai színházi életben is elismert Vidnyánszky Attila, mûvészeti vezetõ által irányított társulat
megsegítésére már eddig is több
magyarországi színház és mûvész
jelentkezett. A társulatok egy-egy
itthoni vagy beregszászi vendégelõadás teljes bevételét kínálják
föl. Így próbál segíteni a 100 éves

egri Gárdonyi Géza Színház is, aki
februárban vendégségbe hívja a
beregszászi társulat Örkény István: Tóték címû nagysikerû produkcióját, s annak teljes bevételét
a fejújításra ajánlja föl.
Meghívtuk õket Egerbe, és az
elõadás teljes bevétele az övék lesz
– mondta Csizmadia Tibor, igazgató-fõrendezõ. A Tóték ismert
mû, és jó az elõadás. Örkény pedig régen jelent meg az egri színpadon. Ezért okunk van bízni abban, hogy nagy érdeklõdés kíséri
majd február 16-án este 7 órától a
beregszásziak játékát.
pcs

Észrevétele, javaslata van?
Hívja ingyenes
zöld számunkat:

06-80-200-882
A Városi Újság
az Interneten
http:// varosiujsag. eger.hu,
http:// varosiujsag.agria.hu

Tavaly decemberben indult Pharetámogatás elnyerésével az a nagy
beruházás az egri termálfürdõben, amelynek költsége egymillió
egyszázezer euró – tudtuk meg
Szente Jánostól, az Eger Termál
Kft. igazgatójától.
A javában folyó kivitelezés több
elembõl áll. Része az úgynevezett
kertészház – amelyet az egriek régi
fogasos öltözõként ismernek – átépítése. A megújult épületben helyet kap majd többek között wellness centrum, szauna, infra szauna, gõzkabin, pezsgõfürdõ, szolárium és masszázs. Az átépítés szigorú elõírások szerint történik, hiszen mûemléki védettséget élvez,
ezért a hatóság engedélyeit is be
kellett szerezni az induláshoz.
Része a rekonstrukciónak a 4es számú, vagy melegvizes medence teljes átépítése. A télen és
nyáron egyformán közkedvelt
„melegvizes” új betonvázat és új
burkolatot kap és megváltozik a
vízelvezetési rendszere is. Maga a
medence ez eddigieknél jóval
komfortosabbá lesz.

–Maga a környezet is
megszépül – mondotta Szente
János –, hiszen új zuhanyozók
kerülnek kialakításra.
A rekonstrukció másik eleme a
gyermek-élménymedence melletti
területen valósul meg: az EU szabványoknak mindenben megfelelõ
új játszóteret létesítenek itt. Végezetül pedig most várják a Phareiroda engedélyét a tervek módosítására: szeretnék elbontani ugyanis a már hosszú ideje bezárt emeletes kabinsort a Hadnagy úti részen. Itt egy mûfüves strandfocipályát alakítanának ki, valamint
egy strandröplabda pályát is létesítenének.
Az igazgató elmondta azt is,
hogy decemberben az 1-es, a 2-es
és a 3-as medencéket önerõbõl újították fel. Az utóbbi kettõ
medence teljesen új burkolatot is
kapott. A Phare-támogatással
megvalósuló beruházás átadási
idõpontja május 15. A szezonra
így már egy teljesen megújult termálfürdõ várja a kikapcsolódni vágyó fürdõzõket.

Környezetvédelmi
pályázat nyertesei

KEDVEZMÉNYEK
A Termálfürdõ sem kerülhette el
az árak idei emelését. Ugyanakkor több, elsõsorban az egriek által igénybe vett szolgáltatás árát
jelentõsen csökkentette.
Az idei esztendõben a reggeli
úszójegyet váltók a korábbi 600
forint helyett 420-at kell, hogy fizessenek. Jelentõs kedvezményben részesülnek a reggeli-úszóbérletesek, hiszen 10.000 forintról 6300-ra csökkent a díj. A havi kabinbérlet 16 ezer forintról 10
ezerre, az élménymedence napi
belépõje a felére csökkent. A Termálfürdõ új lehetõségként bevezette a kedvezményes délutáni
belépõt hétköznaponként 15-19
óra között. Ennek díja 450 Ft. A
fürdõvendégek tapasztalhatják
azt is, hogy élménymedence
használatánál megszûnik a 2
órás idõkorlát. Az „élmény”
használatához október 1-tõl április 30-ig továbbra sem kell külön
belépõ jegyet váltani. Jelentõs
kedvezmény az is, hogy a 4 év
alatti gyerekek számára ingyenes
lett a termálfürdõi belépés.

KÖZBESZERZÉS
A város 2005. I. negyedéve folyamán az alábbi hirdetményeket fogja megjelentetni a Közbeszerzési
Értesítõben:

A polgármesteri hivatal igazgatási
irodája rendszeresen kívánja tájékoztatni a lakosságot a várost érintõ környezetvédelmi problémákról, feladatokról és a hivatal által
kiírt környezetvédelemmel kapcsolatos pályázati lehetõségekrõl
és a sikeres pályázók listájáról.
Az elmúlt év második félévben
kiírt nyilvános felhívásra 11 pályázat érkezett, melyek közül a következõ szervezetek részesültek viszsza nem térítendõ, környezetvédelmi célra fordítható támogatásban: „Felnémeti Temetõért” Alapítvány 2000 eFt; „Állatokat Védjük
Együtt” Alapítvány 330 eFt; Zöld
Pont '90. Kft. 1000 eFt; a Megyei
Mûvelõdési Központ Kertbarát Köre 536 eFt; Dobó Katica Nyugdíjas
Szervezet 120 eFt; Forrás Gyermek
Szabadidõközpont 170 eFt; Joó János Óvoda Kallómalom u. 267 eFt;
Forrás Szabadidõ DSE 140 eFt..
Az idén is lehet pályázni környezetvédelmi célokra, melynek várható idõpontja: április. Az igazgatási
iroda elérhetõsége: Eger, Kossuth L.
út 28., tel.: 36-521-930, 521-937.
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henjen Felsõtárkányban. Élményekrõl az iskolák gondoskodnak: a programok között bükki túrák, kézmûves
foglalkozások, éjszakai számháborúk,
tábortûz, esetleg lovaglás szerepel.
A szállásért és az étkezésért a
résztvevõknek az ötnapos turnusra
mindössze 6 ezer forintot kell fizetniük. A kedvezõ térítést a szállásdíjban
megjelenõ önkormányzati támogatás
és az önkormányzatnak a szomszédos Hotel Táltos üzemeltetõjével kötött megállapodása teszi lehetõvé. Ennek értelmében a vállalkozás a diákétkeztetési normákhoz igazítottan,
kedvezményesen biztosítja a napi háromszori meleg élelmet. Az elõzõ évben a nyári turnusok mellett a szeptemberi erdei iskolai, valamint diák
vezetõképzõ tábort is hasonló feltételekkel szervezhettek. Mindezeken túlmenõen az idei tervek között tematikus táborok is szerepelnek.

1. A Lenkey János Általános
Iskolában megvalósuló, XXI.
századi iskola kialakítása címû nyertes Phare pályázathoz kapcsolódó információs
és kommunikációs technológiai eszközök beszerzése. A
beszerzéshez tartozó ajánlattételi felhívás megjelenésének
tervezett idõpontja 2005.
március eleje.
2. Eger MJV Önkormányzatának 2005. évi számítógép
kellékanyagok beszerzése tárgyában kiírásra kerülõ egyszerû közbeszerzési eljárás keretében 2005. május 1-tõl június 30-ig terjedõ idõszakra vonatkozó beszerzésekre keresünk beszállítókat.

Folynak a munkák a közkedvelt medencében

3. Eger MJV Önkormányzatának 2005. évi irodaszer beszerzése tárgyában kiírásra
kerülõ egyszerû közbeszerzési eljárás keretében 2005.
május 1-tõl június 30-ig terjedõ idõszakra vonatkozó beszerzésekre keresünk beszállítókat.
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