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A miniszterelnök Egerben

Kisérletezõ és látványos
volt a tavaszi fesztivál
Az idei fesztivált elsõsorban az útkeresés jellemezte. Ez vonatkozik
egyrészt a mûvészeti ágak újfajta
kísérletezõ jellegére, másrészt
ezeknek a megújuló közönség rétegekkel történõ találkoztatására így foglalta össze értékelésében az
V. Egri Tavaszi Fesztivál rendezvényeit dr. Törõcsik Miklós alpolgármester.
Az idei fesztivál legfontosabb
hozadéka, hogy ún. világhírû
magyar márkák jelentek meg,
mint a Rajkó zenekar, a Muzsikás együttes a Szegedi Kortárs
Balett, valamint Czakó Ferenc
homok-animátor.
Lényeges kiemelni azt is, hogy
a rendezvény kapcsán valamennyi
jeles egri mûvészeti együttes fellépési lehetõséghez jutott, illetve a
fesztivál apropóján új bemutatóval
jelentkezett, mint például az Egri
Fesztivál Balett, a Gárdonyi Géza
Színház, a Harlekin Bábszínház.
Különösen látványos elõadást produkált a Fesztivál Balettnek a táncot a videó- és zenemûvészettel ötvözõ produkciója, de ugyancsak

rendhagyónak mondható a Harlekin Bábszínház János vitéze is.
Különleges zenei attrakciót
eredményezett a különféle irányzatokat képviselõ három kiváló
zenekar, a szimfonikusok, a
Musica Aulica és a Gajdos Együttes
közös színpadi jelenléte, amely
egy szépen követhetõ gondolat
mentén építkezett: a magyar népzenébõl kiindulva mutatta meg a
klasszikusokig vezetõ utat.
A városban eddig egyedüli kezdeményezésnek mondható a
Trans Europe Express címû rendezvény, amelynek keretében valamennyi jeles hazai DJ-t megismerhették a fiatalok.
A fesztivál minden évben nemzetközi jelleget is hordoz: elsõsorban a képzõmûvészeti eseményekre hívnak a szervezõk mûvészeket más országokból, így az
idén
a
Nemzetközi
Fényszimpóziumra Finnországból,
Norvégiából, Dániából, Szlovákiából, Franciaországból és az USAból érkeztek vendégek.
(Folytatás a 3. oldalon)

Szakszerû ügyintézés
A miniszterelnök és kísérete rövid sétát tett Eger történelmi belvárosában

Fél éven belül másodszor látogatott Egerbe a
Magyar Köztársaság miniszterelnöke,
Gyurcsány Ferenc, aki április 7-én az
Eszterházy Károly Fõiskolán tartott fórumot.
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Líceum
dísztermét és az emeleti aulát megtöltõ hallgatóság elõtt félórás bevezetõ elõadással nyitotta
meg a – fõiskola hallgatói önkormányzata által
megszervezett – fórumot.
A fórumon kötetlen, személyes elemeket sem
nélkülözõ elõadásában a miniszterelnök felvázolta a sikeres Magyarország képét. Szerinte
meg kell mozdítani az országot, s a felemelkedés
legfõbb záloga a versenyt és az együttmûködés.
Az egri rendezvényen számos aktuális kérdés vetõdött fel, közöttük elsõsorban a Parlament elõtt lévõ felsõoktatási törvény ügye jött

szóba. Nem volt megkerülhetõ az Európa Kulturális Fõvárosa 2010 pályázat kérdése sem. A
pályázat várható kimenetelét tudakolónak
adott válaszában Gyurcsány Ferenc kijelentette, hogy legelõször is minél távolabb akarja tartani magától még annak a látszatát is, hogy a
döntést befolyásolná. Ezzel a megkötéssel
ugyan, de hangot adott annak a véleményének,
hogy a legnagyobb dilemmát az jelenti, hogy a
fõváros, vagy a vidéki városok valamelyike legyen-e a kiválasztott. Amennyiben a vidéki városok felé hajlanak a bírálók, akkor Egernek
szeretni való, kiváló pályázata van.
A miniszterelnök szerint akik pályáztak,
azok tervet készítettek, s ha már van terv... Mert
mindig azok a városok, azok a települések lesznek sikeresek, akik legalább tudják, hogy hova
akarnak eljutni. A verseny kikényszeríti a helyi-

FOTÓ: PILISY ELEMÉR

ekbõl, a várost szeretõ polgárokból, önkormányzatokból, hogy gondolják végig, hogy mi is lesz
Eger városával.
A felsõoktatási törvénnyel kapcsolatban
Gyurcsány Ferenc kijelentette: széles körû támogatottsággal bír a Parlament elõtt lévõ elõterjesztés, ami szeptembertõl hatályos lesz.
Stratégiailag a felsõoktatási törvény leglényegesebb eleme a lineáris képzési rendre való átállás, illetve az, hogy 160 milliárd forint kerül
fejlesztésekre a felsõoktatásba. A miniszterelnök kijelentette: a magyar felsõoktatás legnagyobb reformjáról van szó, s ennyi pénzt soha
nem látott ez a terület.
A fórumot követõen a miniszterelnök a
Széchenyi utcán tett egy rövid sétát, majd az
egyik szórakozóhelyen fiatalokkal találkozott.
s. b. s.

Elbúcsúzott a világ II. János Páltól

A Heves Megyei Közigazgatási
Hivatal átfogó hatósági vizsgálatot tartott a polgármesteri hivatalnál azzal a céllal, hogy ellenõrizze, törvényes keretek között, a
jogszabályok betartásával, az ügyfelek érdekeit szem elõtt tartó
munka folyik-e a városházán. A
felmérés kiterjedt minden hatósági ügyre, amelyben I. fokon eljárt
a hivatal, továbbá az ügyiratkezelés szabályaira is.
Az általános megállapítások
szerint a köztisztviselõk a munkaköri leírásuknak megfelelõen dolgoznak, az ügyiratkezelés gyakorlata szakszerû, egyes elemei pedig
mintaszerûek. Az anyakönyvi, a
szociális és a belügyi ágazat is
kedvezõ minõsítést kapott, mint
ahogyan fokozott gondossággal
végzik a hagyatéki eljárások lebo-

Százmillió útfelújításokra
Minden önkormányzati forint duplázódhat

Szenvedés és élni akarás – az emberek sokáig
emlékeznek majd az idei Húsvét vasárnapjára,
amikor II. János Pál utoljára áldotta meg a
Szent Péter téren összesereglett hívõket, és utolsó üzenetét küldte el a világnak: 2005. április
2-án, szombaton, 21 óra 37 perckor a katolikus egyház történetében lezárult egy korszak.
Karol Wojtyla 26 éves pápasága új küldetést jelentett a Földön, új hozzáállást a dogmákkal
szemben, párbeszédet más vallásokkal, de fõképpen az emberi szabadság mellett állt ki, felelõsséget érzett a világ sorsáért. Nemcsak követelte a békét, de közvetítette is azt.
Az Örök Város úgy fog emlékezni 2005. április 8-ára, a pápa temetésére, mint Róma legfájdalmasabb napjára. Milliók zarándokoltak
Itália fõvárosába, hogy tisztelettel fejet hajtsanak és elkísérjék utolsó útjára a „Nagy” pápát, II. János Pált.
Az egri Fõszékesegyházban a hívek szentmisén
vettek végsõ búcsút az elhunyt pápától.
Képünkön II. János Pál gyászszalaggal átkötöt
fotója elõtt az emlékezés mécsesei égnek.

A Heves Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt pályázat
alapján lehetõség van önkormányzati tulajdonú belterületi
utak kiépítésének támogatására, amely a beruházási költség
70 %-a, de ennek maximált öszszege tízmillió forint
A pályázat benyújtásának
egyik feltétele, hogy az önkormányzat költségvetési rendeletében a feladat szerepeljen. Eger
esetében a Rozália utca kiépítése felel meg ennek a feltételnek.
A pályázat benyújtására vonatkozó javaslatot a közgyûlése
március 31-i ülésén megtárgyalta és támogatta, a szakirodák a
pályázatot már benyújtották.
Az önkormányzat útfelújítási
programjának kiterjesztését teszi lehetõvé az Észak-Magyaror-

szági Regionális Fejlesztési tanács által kiírt pályázat, amely
támogatást nyújt „települési szilárd burkolatú, belterületi közutak burkolat felújítására”,
amelynek maximált összege a
felújítás költségeinek 50 %-a. Az
állam az önkormányzat minden
felújítási forintjához – pályázat
alapján – 1 forintot hozzáadhat.
Az érintett utcák és terek:
Töviskes, Reményi Ede tér,
Hevesy Sándor, Cifrakapu,
Kiskanda, Malomárok, Kallómalom, Kocsis Bernát, Knézich utca.
A fenti munkák becsült összköltsége közel 100 millió forint.
Ebben az esetben is szükséges
a közgyûlés támogatása. A javaslat az április 28-ai ülésen kerül a képviselõk elé, és kedvezõ
döntés esetén április 31-án
nyújtja be a város a pályázatot.

nyolítását is. Az ellenõrök kiemelkedõ példaként említik a hagyatéki leltár felvételénél alkalmazott
formanyomtatványt, melyet több
társhatóság is alkalmaz.
A jogszabályi követelményeknek megfelelõen járnak el a
munkatársak a hatósági bizonyítványok kiadásában, a telepengedélyezési kérelmek elbírálásában is. Az igazgatási ügyek ellátásában feltárt hiányosságok
egy része az iroda Kossuth u.
28. szám alá történõ költözésével, továbbá az elektronikus államigazgatási ügyintézés bevezetésével már meg is szûnt. Az
adóügyeket is körültekintéssel
végzik a munkatársak, az észlelt
apróbb problémák kiküszöbölésére pedig felkészültségük, jogi
ismereteik a garancia.

Az Egri csillagokért
A Magyar Televízió, a Nemzeti
Kulturális Alapprogram és a
Nemzeti Kulturális Örökség
Minisztériuma együttmûködésében – az olvasási kultúra fejlesztése, az olvasás népszerûsítése érde k é ben –
március elejétõl egy
jelentõs kulturális vállalkozás indult útjára, a
Nagy Könyv program.
A program keretében bárki
szavazhat kedvenc magyar és
külföldi olvasmányélményére.
A polgármester arra biztatja
a város lakóit, hogy ha még
nincsenek elkötelezve más
mû iránt, szavazzanak Gárdonyi Géza halhatatlan mûvére,
az Egri csillagokra!
(Folytatás a 3. oldalon)
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Látványos volt a fesztivál

Felolvasóest a színházban
Az idén fennállásának 100. évfordulóját ünneplõ Gárdonyi Géza
Színház drámapályázatot hirdetett.
A pályázat célja az volt, hogy
méltóképpen ünnepelje meg a
centenáriumot, megjelenési lehetõséget adjon drámaírók számára, és ráirányítsa a figyelmet arra
a kulturális környezetre, amely
életre hívta a 19-20. század fordulóján az egri teátrumot. Az országos felhívásra huszonnégy pályamû érkezett. A színészekbõl - dramaturgokból álló zsûri nem osztott ki elsõ díjat; megosztott második díjat nyert Kácsor Zsolt, újságíró Az a szép Valentin címû
kétrészes vígjátékával és Mészöly
Gábor, író Karul címû fikciós történelmi drámájával. Mindketten
Balassi Bálint Egerben töltött éveirõl írtak. Kácsor Zsolt a nagy
költõ szerelmes oldalát idézte fel.
Amikor a magyar Casanova mindenkit, s leginkább a vár kapitányának feleségét, Losonczi Annát akarta meghódítani. Ezért
Ungnád Kristóffal konfliktusba
kerültek, s Balassinak mennie kel-

lett a városból. Mészöly Gábor
drámája 1594-ben, Balassi halálos
ágyánál játszódik. Az utolsó lázas
éjszakán a költõ egész élete, és
annak fontosabb eseményei elevenednek meg, köztük Losonczi
Annával való kapcsolata. A harmadik helyezett dr. Kikli Tivadar,
újságíró, dramaturg lett, aki Az
egri csata címmel adta be valóságos történeten alapuló színmûvét,
amely II. József és az Eszterházy
Károly püspök között az egyetemért zajló harcról szól.
A fõiskolai Eszterházy Napok
rendezvényén mutatják be: Kikli
Tivadar „Az egri csata” címû
munkáját. A darab Anger Zsolt
rendezésében április 27-én este az
Eszterházy Károly Fõiskolán hallható-látható. A két második helyezést elért drámát: Kácsor Zsolt
„Az a szép Valentin” címû kétrészes vígjátékát és Mészöly Gábor
„Karul” címû fikciós történelmi
drámáját májusban az Évad az
évadban programjában mutatja
be a színház.
PILISY CS.

Vidéki társulatok Pesten
Két elõadással is szerepel az
idei Vidéki Színházak Találkozóján Eger. Április 23-án
Szophoklesz: Oidipusz címû
drámáját Béres Attila rendezésében, Görög László fõszereplésével a Merlin Színházban
adja elõ, Moliere: Tudós nõk
címû vígjátékát Radoslav

Milenkovic vitte színre, amely
a Tháliában látható. A közönség az április 11-tõl 14 napon
át tartó találkozón a hazai társulatok legjobb elõadásaira
válthat jegyet. 18 vidéki színház huszonkilenc darabot mutat be, négy helyszínen.
PCS

SZJA: 1+1 SZÁZALÉK
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 számíthat 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 Zsilinszki 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

Újra itt van
Na nem a nagy csapat, de megjelentek a Nemzeti Civil Alapprogram mûködési és program támogatási pályázatai.
A tavalyi tapasztalatokat figyelembe véve a NCA Tanácsa fontos, elsõdlegesen a könnyebb és
egyértelmûbb adminisztrációt segítõ javaslatai épültek be a törvény végrehajtási utasításának
módosításába.
Örvendetes, hogy az Észak-Magyarországi Regionális Kollégium
felosztható kerete is bõvült, ebben
az évben 371 498 400 forint áll
rendelkezésre a régióban tevékenykedõ civil szervezetek mûködési támogatására.
Külön ajánlom a szervezetek figyelmébe a különbözõ – Civil
Szolgáltató, Fejlesztõ és Információs Kollégium, Civil Önszervezõdés,

Szakmai és Területi Együttmûködés Kollégium és Nemzetközi Civil
Kapcsolatok és Európai Integrációs
Kollégium – program pályázati lehetõségeket.
A pályázati kiírások és ûrlapok
letölthetõk a www.nca.hu vagy a
www.eck.hu internet oldalról, valamint személyesen átvehetõk a
Heves Megyei Civil Szolgáltató Központban (Eger, Bajcsy Zs. u. 9.)
Telefon: 415 - 822 és 515 - 743
További információ az ingyenesen hívható call centerben: 06
80 204 - 453.
Pályázataikkal segítsék Önök
is a civil szervezetek mûködési feltételeinek javítását, az alapítványok és egyesületek értékteremtõ
együttmûködését, a demokrácia
alapját jelentõ civil társadalom
megerõsítését!

(Folytatás az 1. oldalról)

(Folytatás az 1. oldalról)

A találkozón a vendég elõadók és az érdeklõdõk megismerkedhettek a Kepes Vizuális
Központ terveivel is.
Új színfoltként, hagyományteremtõ jelleggel indult útjára a
Nemzetközi Kortárs Bábmûvészeti Fesztivál. Az elõadások ez alkalommal elsõsorban a felnõttekhez szóltak.
A bábmûvészeti fesztivál nyitó napján a világhírû Czakó Ferenc lépett fel, aki ma már homok animációiról ismert, míg a
záró napon, az orosz Ognivó
együttes mutatkozott be. Az
orosz társulat meghívásával a
város csatlakozott az orosz-magyar kulturális évadhoz, egyben
jelezni kívánta azt a szándékot,
hogy Eger újra nyitni kíván az
orosz kultúra és turisztikai piac
irányába.
A hazai és a külföldi közönség nagy érdeklõdéssel és elégedettséggel kísérte végig a tavaszi
fesztivál produkcióit, melyek
színvonalukban méltóak az Európai Kulturális Fõvárosa címre
pályázó városhoz.

A Nagy Könyv programról,
az esélyekrõl kérdeztük dr.
Nagy Imre polgármestert.
– Eger különleges helyzetben van, hiszen Gárdonyi Géza híres regénye az Egri Csillagok – két felmérés szerint is
– a legnépszerûbb alkotásnak
számít az ifjúság, de a felnõttek körében is. Egy biztos,
kisdiákként legalább egyszer
mindenki eljön városunkba,
hogy megtekintse, bejárja,
felidézze, egy kicsit átélje a
csaknem félezer évvel ezelõtt
lejátszódott történetet. Hiszem, hogy Eger nagy eséllyel
vehet részt a játékban, különösen most, hogy pályázatunk az Európa Kulturális Fõvárosa címért az elsõ fordulóban elsõ helyen jutott
tovább.
A
Nagy
Könyv
programban
is hasonló eredménnyel
szeretnénk végezni, és remélem, ebben a versenyben is számíthatunk valamennyiük segítségére. Mindenkit arra biztatok,
vegyen részt ebben a nagyszerû játékban.
Április 16-tól, azaz holnaptól
április 23-ig már csak az interneten keresztül lehet szavazni, a
www.anagykonyv.hu címen. Ezt
követõen a legjobb szász regénybõl újabb voksolással választják
ki a tizenkét legjobbat, melyek
bekerülnek a döntõbe.
– A játék öröme, a versengés izgalma remélhetõen felkelti az egri polgár érdeklõdését, és szívesen vesznek majd
részt a megmérettetésben –
mondta a polgármester.

http:// varosiujsag. eger.hu;
http:// varosiujsag.agria.hu
Zene, tánc, látvány. Véget ért a tavaszi fesztivál

Bemutatkozott a
török nagykövet
Hivatalában bemutatkozó látogatáson fogadta Törökország budapesti nagykövetét, Umur Apaydint dr. Nagy Imre. A vendéglátó szólt
arról a történelemben gyökerezõ
barátságról, amely a két nép között létrejött. Nagy Imre utalt rá: a
törökök négyszáz évvel ezelõtti
hazavonulását követõen számos
katona maradt Egerben, így elmondható, hogy az itteniek vérében egy kicsit ott van a török vér.
Umur Apaydin a 150 éves közös történelmünket említve kijelentette: nem az a meghatározó,
milyen körülmények között alakult ki a barátságunk, hanem az,
hogy ez létrejött. Mint a nagykövet fogalmazott, bárhová is ment
Magyarországon,
mindenhol
nagy szeretettel fogadták.

Pollencsapda létesült
Az ÁNTSZ Heves Megyei Intézete az Aerobiológiai Hálózathoz csatlakozva pollencsapdát
mûködtet, így Egerben is lehetõség nyílik a fontosabb légköri
allergének mennyiségének megismerésére és rögzítésére.
A mérés célja, hogy információval szolgáljon azokról az idõperiódusokról, amikor egyes növények pollenjei nagy koncentrációban fordulnak elõ a levegõben.
Hatékonyan segíti az allergológusok, tüdõgyógyászok, gyermek- és
családorvosok munkáját is.
A csapda mûködési elve, hogy
az oldalán található kis méretû
nyíláson keresztül egy ragadós filmen megtapadnak a légkörben
szálló gombaspórák és pollenszemek. Két gyakori penészgomba
és 32 féle allergén növényfaj pollenjének monitorozását végzi a
mûszar 60-70 km-es sugarú körben. A szerkezetet az ÁNTSZ
Klapka utcai épületének tetõszerkezetén helyezték el. Hetente kétszer olvassák le az eredményt a
szakemberek, majd az adatokat
az országos központba, illetve a
szakorvosokhoz továbbítják.

FOTÓ: GÁL GÁBOR.

Segít a nyomtatványkitöltõ
Az iparûzési adóbevallást 2005.
május 1-tõl „Nyomtatványkitöltõ szoftver” segítségével is elkészíthetik – tudtuk meg az adóirodán. Mint Korsós László irodavezetõ tájékoztatott, a helyi
iparûzési adó bevallásának végsõ határideje május 31.
– Szeretnénk nagyobb segítséget nyújtani ahhoz, hogy az érintettek adókötelezettségeiket, idõben, pontosan és szabályosan tudják teljesíteni. Az egri elektronikus közigazgatási rendszer
(EGORA) elsõ elemeként már az
idén május végével esedékes
IPARÛZÉSI ADÓBEVALLÁSÁT „NYOMTATVÁNYKITÖLTÕ” szoftverrel elkészíthetik az
érintettek. A szoftver 2005. május
1-tõl lesz elérhetõ és letölthetõ.

Szavazzunk az
Egri Csillagokra!

Ennek segítségével, nemcsak ellenõrizni tudják a bevallásaiknak számszaki adatainak helyességét, hanem
azt ellenõrzött formában is ki tudják
nyomtatni, amelyet aláírás után postára adható. A 05_87 számú bevallási
nyomtatványt – papíralapú formátumban – kizárólag egyéni vállalkozók részére postázta az adóhatóság.
Természetesen az egyéni vállalkozók
(illetve könyvelõik) részére is célszerû,
a nyomtatványkitöltõ használata.
Igény szerint, az ûrlapok "Word.doc"
formátumban is letölthetõek.
Az iroda reményei szerint, 2006tól az „Elektronikus közigazgatás” keretében „nyomtatványkitöltõ” programok segítségével, valamennyi önkormányzati adóbevallását hasonló módon elkészíthetõ lesz és – akár – elektronikus módon be is nyújthatják.

Észrevétele, ötlete,
javaslata, vagy
éppen panasza van?
Hívja ingyenes zöld
számunkat:

06-80-200-882

Készíts reklámfilmet!
Eger város polgármestere az Európa Kulturális
Fõvárosa 2010 programhoz kapcsolódóan pályázatot hirdet általános és középiskolás tanulók részére Egert bemutató, a kortársaikat városunkba invitáló film forgatókönyvének megírására.
A pályázat célja: a pályázók (egri, illetve
Egerben tanuló, a várost szeretõ diákok) megfogalmazzák, hogy mit és
miért szeretnek városunkban; mi
az, amivel saját kortársaikat és
más városok lakóit Egerbe hívnák, nekik bemutatnának, s
mindezt a saját gondolataik, elképzeléseik, kreativitásuk segítségével hogyan formálnák meg
a film nyelvén.
Pályázati feltételek:
A film mûfaját tekintve lehet: reklámspot, videoklipp, illetve rövid városbemutató film. A film idõtartama: 30 másodperc és 5 perc közötti terjedelmû lehet.
A pályázóknak a forgatókönyvben le kell írni:
– hogy milyen képanyagot, milyen sorrendben kívánnak megjeleníteni a városról
(épületek, helyszínek, események, rendezvények stb.- idõtartam megjelöléssel); amenynyiben zenei aláfestést terveznek, pontosan
meg kell jelölni, hogy milyen zenemû, mely

részletét kívánják felhasználni; meg kell fogalmazni az alámondott szöveget. (szlogent,
vagy folyamatos szöveget)
A pályázatokat külön általános iskolai és külön
középiskolai kategóriában lehet benyújtani.
Egyének és kisebb nagyobb közösségek egyaránt pályázhatnak.
A pályázatokat 2005.
május 20-ig személyesen
illetve postán is el lehet
juttatni a polgármesteri
irodába (Eger M.J.V.
Polgármesteri Hivatala
3300, Eger, Dobó tér 2.) A
borítékra rá kell írni: „forgatókönyv pályázat”, meg kell
jelölni, hogy melyik kategóriában
pályáznak, illetve fel kell tüntetni a
pályázó nevét, címét.
A pályázatokat szakemberekbõl és diákokból álló zsûri bírálja el. A legjobb forgatókönyvek alapján a Városi Televízió a pályázók bevonásával elkészíti és bemutatja a
filmeket, s azokra nyilvánosan is lehet majd
szavazni.
A pályázat díjazása: 50.000 Ft - emellett a
legjobb pályázók tárgyjutalomban részesülnek. A pályázat szövege olvasható a
www.eger2010.hu honlapon is.
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FOGADÓÓRA – FOGADÓÓRA
Elszállítják a zöld hulladékot is
Nagyon sok bejelentés érkezik folyamatosan a polgármesteri hivatal
ingyenes telefonvonalára, illetve a fõmérnöki irodára a zöld hulladékokkal kapcsolatban. A zsákokban kihelyezett falombot, illetve a kötegelt
metszési nyesedéket április 30-ig a kukaedények mellé elhelyezve az
ürítési napokon elszállítja a Városgondozás Kft.

Külterületbõl lakóövezet
Több telektulajdonos a Szépasszonyvölgybõl azzal a kéréssel fordult a
polgármesterhez fogadóóráján, hogy vizsgáltassa meg, miként alakíthatnák át külterületi telküket lakóövezetté. A válaszban az szerepel, hogy az
említett területekre jelenleg szabályozási terv nincs hatályban, amely
megállapíthatná a belterületi határt. A város településszerkezeti terve – a
kérelmezõk ingatlanjait is – borvidéki keretes mezõgazdasági övezetbe
sorolja, így ott lakóövezet késõbb sem alakítható ki.

Elavult csatornarendszer a Bervában
A polgármester fogadóóráján a Berva lakótelep szennyvíz és csapadékvíz elvezetésének problémájára hívta fel a figyelmet, illetve megoldást
várnak a várostól az ott élõk. A rendszert korábban a Berva Rt. építette és mûködtette. Az elavult eternit csatorna sokszor meghibásodik,
cseréje mindenképp indokolt, azonban a lakóközösség nem vállalja a
felújítás költségeit. Az önkormányzat sincs abban a helyzetben, hogy
a magántulajdonban lévõ vezetékrendszert kiváltsa, és újat építsen. A
tetemes költségek miatt csak pályázati pénzek megszerzésével van remény a rendszer megújítására. A hivatal egy hónapon belül a Magyar
Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatalhoz benyújtja pályázatát a felnémeti városrész teljes rehabilitációjára, komplex fejlesztésére. Ezzel a
fejlesztéssel orvosolni lehetne a bervaiak problémáját is, és remélhetõen még az idén pozitívan bírálják el az illetékesek a beadványt.

Bérleti jog meghosszabbítása
Az önkormányzat tulajdonában lévõ lakás bérlõje szeretné határozott
idejû szerzõdését határozatlan idejûvé változtatni. Van-e lehetõség rá és
milyen feltételekkel? – kérdezte egy idõs hölgy. A rendelet értelmében
bérleti jogviszony legalább fél évre és legfeljebb öt évre szólhat, melyet
a felek újabb határozott idõre meghosszabbíthatnak. A válasz tehát
nemleges, ugyanis törvény elõírásaitól a hivatal nem térhet el.

Rotary ünnep Egerben
A magyarországi Rotary-mozgalom megérett arra, hogy önálló
district (körzet) legyen. Azon
kell dolgozni, hogy az ehhez
szükséges
feltételek
megteremtõdjenek – fogalmazott
köszöntõ beszédében Engelbert
Wenckheim kormányzó azon az
ünnepi ülésen, amelyet a mozgalom megalakulásának 100. évfordulóján rendeztek a Hotel-Park
Eger konferenciatermében.
A jubileumi eseményen
köszöntötte a határon túlról és
innen érkezett vendégeket a

város polgármestere, dr. Nagy
Imre, aki kiemelte: évszázados
nemes
hagyományt
elevenítenek fel a rotarysok,
immár Egerben is.
A házigazda egriek elnökétõl,
dr. Herczeg Lászlótól megtudtuk:
Magyarország jelenleg KeletAusztriával, Horvátországgal,
Szlovéniával
és
BoszniaHercegovinával
alkot
egy
körzetet. Az önálló districtté
válás egyik feltétele a negyven
mûködõ klub. Ma ebbõl 36-ot
tartanak számon.

Utazás 2005 kiállítás a fõvárosban
Még soha nem kísérte ekkora érdeklõdés az Utazás nemzetközi
idegenforgalmi kiállítást, mint az
idén. Negyvenöt ország és hazánk régiót, tájegységeit reprezentáló turisztikai vállalkozók,
köztük Heves megyeiek mutatták
be kínálatukat.
A nyitónapon tartott sajtótájékoztatóján dr. Nagy Imre, az
Észak-magyarországi Regionális
Idegenforgalmi Bizottság elnökeként elmondta, hogy Budapest és
a Balaton után tavaly térségük
volt a leglátogatottabb: 510 ezer
vendég fordult meg itt. Csökkent
ugyan a turisták száma, de az országos 2,1 százalékkal szemben a
régióban csak 1,7 százalékkal.
A kiállításon egyébként eger
önálló reprezentatív standdal mutatkozott be, vele szemben az egri kistérség települései is bemutatták idegenforgalmi kínálataikat.

Jelzõrendszeres házi gondozás
„Lépések” a kirekesztõdés ellen c.
pályázati program tavaly május
elsejével indult, mintegy 210 millió forintos költségvetéssel. Az
egri önkormányzat tíz partner –
Balaton, Bekölce, Egerbakta,
Kerecsend, Szúcs települési önkormányzatok, az egri és a kerecsendi
cigány kisebbségi önkormányzatok, az egri Családsegítõ Intézet, a
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, a Konszenzus Alapítvány Heves Megyei
Szervezete – együttmûködésével
valósítja meg az 55 fõ tartós munkanélküli foglakoztatást és a szociális szolgáltatások fejlesztését.

Konferenciatermet avattak
Igen korszerû, mintegy 12 millió
forintból létesített konferenciatermet avattak a közelmúltban az
Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskolában. A rendhagyó
tanórán dr. Törõcsik Miklós, a megyeszékhely alpolgármestere adta
át a diákoknak a létesítményt.
A terem kialakítását a Klapka
utcai épületszárny II. emeletének
két egymásba nyíló tanterme tette
lehetõvé. Közel hatmillió forint
értékû eszközállományt építettek

be, s a pénzügyi forrásokat a decentralizált szakképzési alap pályázatának segítségével (8,5 millió
forint), valamint az iskola 3,5 millió forintos saját hozzájárulásából
teremtették elõ.
A konferenciaterem 30-40 fõ
részére áll rendelkezésre gépparkjával, egyéb felszerelésével
együtt, de szükség esetén hozzányitható egy másik terem, melyben így akár 90-100 fõ is kényelmesen elférhet.

Az 55 a programban érintett
tartós munkanélküli a Családsegítõ
Intézet alkalmazásában áll, közülük
34 fõ szociális gondozó- ápoló képzésben vesz részt, a többiek belsõ képzések formájában tettek szert a munkakörökhöz szükséges ismeretekre.
A pályázati program egyik legjelentõsebb szolgáltatása a Családsegítõ Intézetben a jelzõrendszeres házi
segítségnyújtás. A szolgáltatás mûszaki kiépítése ötmillió forintba került. A rendszer, az ellátást igénylõ
lakására telepített segélyhívó berendezésekbõl és egy diszpécser központból áll, amely a Nyugdíjasház
Gondozási Központban van.

A jelzõrendszeres házi segítségnyújtás célja, hogy krízis helyzetben segítséget nyújtson, a saját otthonában élõ beteg, fogyatékkal élõ
embereknek. Jelenleg, 40 olyan
idõs, beteg ember részére nyújtanak
szolgáltatást, akik már eddig is szociális alapellátásban részesültek.
A diszpécserközpontra a környezõ települések is rácsatlakozhatnak (pl. a kistérség) amennyiben ezt a szolgáltatást ki akarják
építeni. Köszönet illeti, a Heves
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, hogy az Eged hegyi antennájára települhetett a rendszer átjátszó antennája, térítésmentesen.

FOTÓ: ÖTVÖS IMRE.
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Civil meghívó
Az Elõkészítõ Bizottság meghívja
az egri civil szervezetek vezetõit a
2005. évi Városi Civil Fórumra,
melynek Helye: Városháza, Díszterem. Ideje: május 5. 14.30-tól.
A regisztrációt követõ program
15 órától: Levezetõ elnök megnyitója; dr. Nagy Imre köszöntõje;
Bárdos Ferenc a Nemzeti Civil Alap
mûködésérõl; dr. Nagy Árpád az
elektori választásról; Bodó Péter a
forrásteremtésrõl; 15 óra 45-tõl
FÓRUM az elhangzottakról és az
írásos elõterjesztésrõl; 17.25-kor
szekcióülések; tájékoztató a szekcióban végzettekrõl; 17.55-tõl
összegzés majd állófogadlás.

Eger Nyitva – Európa Napok
A Európa Napok hagyományát követve a város ebben az évben is
nagyszabású ünnepélyt szervez. Az Európai Unió
szellemiségének népszerûsítésében kiemelkedõ
szerepet játszik ez a
programsorozat, amely
az Európa Kulturális Fõvárosa pályázathoz kapcsolódik, és az Eger nyitva címet
viseli. Szeretnénk bemutatni
azokat a nagy projekteket, amelyek az
egri pályázat fõ vázát és az elkövetkezendõ évtizedben a város fõ irányvonalait adják. A projekteket egyrészt illusztratív módon, másrészt közvetlen fizikai környezetükben tárjuk a város lakói és látogatói elé.

EGER NYITVA

Dr. Herczeg László (balra) elnök a 100 éves jubileumi nagygyûlésen
a tartományi kormányzóval és a polgármesterrel FOTÓ: PILISY ELEMÉR

Az egri kiállítóhely az idén is sok látogatót vonzott

május 1.:
10.00 – 16.00: A Város a város alatt
program helyszínének ingyenes bejárása bejelentkezés alapján. Jelentkezni a polgármesteri hivatalban Tietze
Nándornál lehet. Tel.: 36/521-925
(munkaidõben), nti@ph.eger.hu
(Bejelentkezésen túl a bejárást óránkénti indulással biztosítjuk.) Kérjük
a látogatókat, hogy a pincerendszer
bejárásához pulóvert és zárt cipõt
hozzanak magukkal.
21.45: Fényparti a belvárosban
(lézer show)
május 2.:
10.00 - 16.00: A város rejtett világának
nyilvános, ingyenes megtekintése.
Valide Szultána fürdõje, és a Vár lezárt
részei közül a török kert a Vár déli bejárata mellett. (Megtekintés óránkénti
indulással, utolsó vezetés 15.00-tól.)
május 4.:
17.00: A Kepes Vizuális Központ új
helyszínének bemutatása

A József Attila költészetét és életét megjelenítõ országos kiállítás megnyitója (közremûködnek az ITM diákjai), Helyszín: Kossuth Lajos utcai zsinagóga.
május 5.:
17.00: Ki is Kepes György? Beszélgetõ partnerek Beke László mûvészettörténész és Peternák Miklós a
Képzõmûvészeti Egyetem tanszékvezetõje Helyszín: Vitkovics Ház
május 6-7.: Üzenet Európának
10.00 - 18.00: Üzenet Európának címmel nyilvános szabadtéri üzenõfal készítése szöveggel és képpel. A „fal” a
Dobó téren kerül elhelyezésre mindazoknak, akik nyilvánosan vállalják
gondolataikat, illetve szeretnék azt képi formában is megjeleníteni. Közremûködnek egri graffitisek, break táncosok, DJ-k és az Ifjú Tehetségek Mûhelye növendékei. Helyszín: Dobó tér
május 2-7.: Évad az évadban
május 2.:
11.00: Békés Pál: Körborz – szabadtéri kaland és mese a Dobó téren; 19.00:
Gorkij: Éjjeli menedékhely – nagyszínpad; 19.00: Lutz Hubner:
CREEPS az Esslingeni Színház vendégjátéka – stúdiószínpad
május 3.:
14.00: H.C. Andersen: A kis hableány –
romantikus mese a Harlekin Bábszínházban; 15.00: Mészöly Gábor: KARUL
- történelmi zenés fikciós játék (Színház,
balett terem); 17.00: Lutz Hubner:
CREEPS az Esslingeni Színház vendégjátéka – stúdiószínpad; 19.00: Toepler: A
látszat dzsal – nagyszínpad

május 4.:
14.00: Balogh Géza – Kuthy Ágnes:
Csöpp lettem – fantasztikus történet
a Bábszínházban; 15.00: Békés Pál:
Félõlény – nagyszínpad; 17.00:
Kácsor Zsolt: Az a szép Valentin Színház, balett terem; 19.00: Edward
Albee: Nem félünk a farkastól - stúdió
május 5.:
10.00: Benedek Elek: Babszem Jankó
– népmese a Bábszínházban; 17.00:
Szophoklész: Oidipusz – stúdió;
19.00: Moliere: Tudós nõk – nagyszínpad
május 6.:
10.00: Petõfi S. – Lázár E.: János vitéz – meseköltemény a bábszínházban; 17.00: Rosanna Clarteda:
Etherion – stúdió; 19.00: Legyetek
jók, ha tudtok! – nagyszínpad
május 7.:
11.00: Deres P. – Sáry B.: Csörömpölõk – Mûvészetek Háza; 15.00:
Kornis Mihály: Halleluja – stúdió;
19.00: Dezsavû – össztánc két részben – nagyszínpad;

16.00 - 17.00: Népszerû musicalrészletek és betétdalok a Gárdonyi Géza
Színház elõadásaiból. Közremûködnek: Almássy Zsóka, Ivády Erika,
Pálfy Zoltán és Rácz János. 17.30
–18.00: Vidám bolondságok –
Nádasy Erika és Balogh András elõadásában; 18.15 - 20.00: dr. Rock –
koncert (régi rock slágerek élõben);
20.00 - 22.00: Rockballadák – a
Muzsla Néptáncegyüttes táncszínházi elõadása a szabadtéri színpadon
(esõnap: május 8.)

Információ: Gárdonyi Géza Színház
Szervezés (36/518-347, Eger, Széchenyi u. 5.)

Május 9.:
18.00: Ünnepi hangverseny a II. Világháború befejezésének emlékére –
Közremûködik az Egri Szimfonikus
Zenekar és a város kórusai Helyszín:
Dobó tér

MAJÁLIS
május 1.:
Szépasszonyvölgyi majális programjai
10.00 – 11.00: Sulisztori – Ifjú Tehetségek Mûhelye bemutatója; 10.45
–11.30: Várhegyi Gábor táncdalénekes bemutatója; 10.00 - 12.00: Kézmûves mûhely; 11.00 - 12.00: Abrakadabra – Szemerey László elõadása;
12.00 –13.00: Táncshow – a Top
Dance Company bemutatója; 15.00
– 15.30: Musical részletek az Adáshiba Színjátszó Csoport elõadásában;
15.30 - 15.40: Hivatalos köszöntõk;

Tûzoltó fesztivál
május 1.:
A programok között szerepel Véradás
a tûzoltókért, TOBÁN Hagyományõrzõ Népmûvészeti Egyesület néptánccsoport bemutatója (Szihalom),
Tûzoltó bemutató, Agria Tánccsoport
Egyesület bemutatója, este Szent Flórián napi Tûzoltó Bál a Fortuna zenekarral. Helyszín: Dobó tér

EMLÉKNAP

A programok szervezõi:
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Idegenforgalmi és Kulturális Irodája, Mûvészetek Háza, Gárdonyi Géza Színház, Dobó István
Vármúzeum. Szépasszonyvölgyi majális: Megyei Mûvelõdési Központ,
MSZOSZ.
A programok a Miniszterelnöki Hivatal
és a Kincstári Vagyoni Igazgatóság támogatásával jönnek létre.
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Eger, a rali fõvárosa

BEIRATKOZÁS

JÁTÉKPROGRAM FEJLESZTÉSI PÁLYÁZAT

Általános iskolai beiratkozások:

Eger város polgármestere pályázatot hirdet játékprogram fejlesztésére.
A programnak Gárdonyi Géza Egri csillagok c. mûvét, vagy annak egy
részletét kell feldolgoznia tetszõleges stílusban (FPS, kaland stb.) esetleg
hálózaton játszható formában is.
A programnak Windows operációs rendszeren, IBM kompatibilis számítógépen kell futnia. A pályázat célja, hogy az elkészült program terjesztésével népszerûsíteni lehessen Eger város idegenforgalmi életét, s
hogy Eger történelmi szerepét minél szélesebb körben ismertesse meg
a fiatalság körében is.
Az elkészült program terjesztésében a polgármesteri hivatal részt kíván venni.
A pályázatokat a polgármesteri hivatal titkárságán kell leadni. A pályázatnak tartalmaznia kell a játékprogram rövid tervét (a mû mely részét dolgozza fel, milyen stílusban), leírást/vázlatot a várható külsõ megjelenésrõl,
valamint a pályázat elnyerése esetén vállalható elkészítési határidõt.
Emellett a pályázónak meg kell jelölnie a teljes kidolgozás költségét is.
A nyertes pályázót az erre kijelölt bizottság választja ki, s számára a polgármesteri hivatal szerzõdést ajánl a teljes kidolgozásra.
Beküldési határidõ: 2005. április 30.
Az elbírálás határideje: 2005. május 30.
A további tudnivalók elérhetõk a http://jatek.eger.hu weboldalon.

Az önkormányzati fenntartású általános iskolákba a
2005/2006. tanévre történõ
beiratkozások idõpontjai:
2005. április 25-én (hétfõ)
8.00 - 13.00 óra
2005. április 26-án (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.

Startra kész: Kóka János – kezében a zászlóval – útnak indítja a futamot. A Start Eger Rallye már második alkalommal jelentette a magyar bajnokság nyitófutamát. A nagy küzdelmet hozó versenyt végül az
Ifj. Tóth János, Bahor Bea (Peugeot 206 WRC) duó nyerte meg a Benik Balázs, Vinoczai Attila (Ford
Focus WRC), illetve a Turi Tamás, Kerék István (Skoda Octavia WRC) páros elõtt.
FOTÓ: PILISY ELEMÉR

Ifjúságkutatás: milyenek is?
Egy közelmúltban elvégzett kutatás szerint az egri fiatalokat többek
között az jellemzi, hogy a jövõbeni
gyermekvállalási tervei az országos átlagnál is alacsonyabbak,
egyértelmû gyermekvállalási hajlandósággal 71 százalékuk rendelkezik. Egerben az országosnál kevesebb az átlagos gyermekszám,
és kevesebben szeretnének a késõbbiekben gyermeket vállalni.
Mindez abból az ifjúságkutatásból derül ki, amelyet a
Mobilitas Ifjúsági Szolgáltató Iroda
végzett a városban, az önkormányzat ifjúsági és sportbizottságának megbízásából. Az iroda
munkatársai ezer, 14 és 29 év közötti, Egerben lakó, dolgozó vagy
tanuló fiatalt kérdeztek.

Az ifjúságkutatók számos megállapításuk között rögzítették azt
is, hogy – a korosztály sajátos életmódjából fakadóan – a fiatalok
többsége az év legnagyobb részében még szüleivel él együtt, ugyanakkor Egerben a szülõknél élõ
korosztálybeliek aránya nem éri
el a 60 százalékot.
A fiatalok többsége szeretne
változtatni jelenlegi lakáskörülményein, döntõen úgy, hogy lakást vagy házat vásárolna, építene. Anyagi helyzetük semmiképpen sem nevezhetõ rosszabbnak,
mint az ország más területein élõ
társaiké.
Az egri fiatalok 5-6 százaléka
sorolja magát a felsõ vagy felsõ-közép társadalmi kategóriába, míg

túlnyomó részük középre helyezi
saját státusát.
A civil szervezeti tagság aránya
hasonlóan alacsony, mint országosan, a vizsgálat szerint az egri
fiatalok mindössze 11 százaléka
vállal fel valamilyen civil aktivitást, a legtöbben (5 százalékuk) –
ahogy országosan is – valamilyen
sportklubnak vagy sportegyesületnek a tagjai.
Azt is megállapították a
kutatók, hogy a kérdezettek szüleinek iskolai végzettsége magasabbnak mondható, mint az országos átlag.
A fiatalok 61,6 százaléka beszél
valamilyen szinten angolul, és
közel 42 százaléka németül. A
többi nyelvet beszélõk aránya

elhanyagolható, a „harmadik
helyezett" francia esetében sem
éri el a 6 százalékot. Az, hogy
valaki beszél-e valamilyen idegen
nyelven legalább egy kicsit, igen
erõsen összefügg a családi háttérrel, nevezetesen a szüleinek iskolai
végzettségével.
Az egri fiatalok 88 százalékuk
rendelkezik mobiltelefonnal, 42,5
százalékuk nem fél attól, hogy
nem tud elhelyezkedni, 58,5
százalék pedig pesszimista.
Ami a szenvedélyeket illeti:
minden harmadik fiatal naponta
dohányzik. A fiatalok két százaléka fogyaszt alkoholt mindennap vagy majdnem mindennap,
egynyolcaduk pedig hetente legalább egyszer.

Együttmûködik a város és a HKIK
Eger iparfejlesztési elképzeléseirõl, a szakképzésrõl és az önkormányzattal való együttmûködésrõl tárgyalt április 7-én a Heves
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöksége.
Az ülésen részt vett és felszólalt
dr. Nagy Imre polgármester, aki kijelentette: a város gazdaságának
meghatározó ágazata az ipar. A
kis-, közepes és nagyobb vállalkozók az utóbbi idõszakban jelentõs
fejlesztéseket valósítottak meg, közülük néhányat az ipari parkban.
Hangsúlyozta: a befektetõk kötõdnek a városhoz, a partnereikhez.
A tanácskozáson dr. Bánhidy
Péter kamarai elnök elõterjesztésében tekintették át az önkormányzat és a gazdasági köztestület közötti együttmûködést. Kiemelték a szakképzés fontosságát, amelyben azonos véleményen van a két testület.

A kamara elnöksége tárgyalt az önkormányzattal való együttmûködésrõl

Városi Újság * Eger polgármesteri hivatalának kiadványa *
Cím: Polgármesteri hivatal Eger, Dobó tér 2. * Telefon 36/410-144
Terjesztve ingyenesen, 24 000 példányban, Eger városában
A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételekkel hívja
Szüle Rita sajtóreferenst: 410-144/175 – ISSN 1586-2313

FOTÓ: NEMES RÓBERT

Észrevétele, javaslata van?
Hívja ingyenes
zöld számunkat:

06-80-200-882

Segít a közterület-felügyelet
A mai napon fejezõdött be a
lomtalanítási akció a városban.
Az idén – az elõzõ évektõl eltérõen – a feladatot kizárólag a Városgondozás Eger Kft. végezte.
Az elmúlt évek lomtalanításai
során visszatérõ probléma volt,
hogy a kihelyezett feleslegessé
vált hulladékot – hasznosítható
anyagot keresve – illetéktelenek
szétdobálták, és ezzel megnehezítették azok összegyûjtését, illetve elszállítását.
A problémák visszaszorítása,
megszüntetése érdekében az idei
akció alatt a szállítást végzõ Városgondozás Eger Kft. munkáját
segítette az Egri Városi Rendõrkapitányság és a Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyeletének közös és külön-külön is mûködõ
járõrszolgálata.
Az ellenõrzést végzõ szervezetek munkatársai folyamatosan
bejárták azon városrészeket,
ahol az adott napon begyûjtés
történt, és ha szükséges volt, határozottan felléptek a guberálókkal, a hulladékot szétdobálókkal
szemben. A szakemberek úgy látják, hogy az együttmûködés eredményes volt.

A város fizetõ-várakozóhelyeinek üzemeltetését 2004. májusától az EVAT Rt. végzi. A Közterület-felügyelet egyik kiemelt feladata
a fizetõ parkolókat üzemeltetõ
szervezettel való együttmûködés.
Ennek egyik fõ területe a várakozóhelyeket igénybe vevõ mozgáskorlátozottak részére kiállított
parkolási igazolványok jogszerû
használatának ellenõrzése.
A feladatot az elmúlt évben is
több alkalommal végezték az
együttmûködõ partnerek. Az új
igazolványok bevezetése indokolttá tette, hogy a jogellenes
használatot ebben az évben is
elõre tervezett módon fokozottan
ellenõrizzék. A tervezettnek megfelelõen két hete zárult le az idei
év elsõ, több napot magába foglaló ellenõrzés sorozata. Ennek
eredményeként a jogosulatlan
használat miatt 10 mozgássérült
igazolványt vissza kellett tartani,
ebbõl 5 személlyel szemben helyszíni bírság kiszabása történt, 5
esetben pedig az Egri Városi
Rendõrkapitányságokon eljárás
indult a jogosulatlan használókkal szemben. A döntéseket a bíróságok hozzák meg.

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet Eger
város közigazgatási területén tevékenykedõ társadalmi sportszervezetek részére, 2005-ben Eger városában megrendezésre kerülõ
szabadidõs- és élsportesemények rendezési költségeinek, egyéni
sportolók versenyzésének, valamint fogyatékos és mozgássérült sportolók támogatására.
A pályázat célja: Eger város polgárainak színvonalas szabadidõs sportprogramok biztosítása, egyéni sportolók rangos sporteseményeken
történõ részvételének elõsegítése.
Pályázati feltételek:
a.) Pályázni lehet versenyek, tornák, kupák rendezésével, kivéve a bajnoki rendszerû programokat.
b.) Pályázhatnak Eger város egyéni sportolói, akik állandó lakosok, a város
sporthírnevét nemzetközi szinten kívánják képviselni.
c.) Kizárólag csak azon sportszervezetek nyerhetnek támogatást, akiknek hatályos köztartozásuk nincs.
d.) Az odaítélés során elõnyt élveznek a nem kiemelt klubok, egyesületek, szakosztályok.
A pályázat módja:
A pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó, vagy a pályázatért felelõs nevét, levelezési címét, átutalási számlaszámát, a pályázó rövid bemutatását (1 db A/4es oldal) a sportrendezvény rövid leírását, annak költségvetését, a rendezõ költség hozzájárulását, a résztvevõ várható létszámát és körét, valamint az igényelt
támogatás összegét.
Hiányosan beküldött pályázatot nem lehet figyelembe venni. A pályázó csak
egy pályázatot nyújthat be. A pályázónak vállalnia kell, hogy a támogatott programról részletes költségelszámolást készít, mellyel legkésõbb 2005. december
31-ig elszámol Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata felé.
A részletes Pályázati kiírás átvehetõ a Polgármesteri Hivatal Közoktatási Irodáján Hegedüs Gábor fõelõadónál, a Eger Városi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda Eger, Grónay u. 7.)
Pályázati alap: 1.000.000 Ft
A pályázat benyújtásának határideje: 2005. április 29.
A pályázat elbírálásának várható idõpontja: 2005. május 11-ig az Eger Megyei
Jogú Város Közgyûlése Ifjúsági és Sportbizottsága által szakértõk bevonásával
történik.

