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Nyugdíjasok
távhõ-szolgáltatási
támogatása

Gárdonyi Géza Bródy Sándor mellett

A támogatás elnyerésének a
feltételei a következõk: az anyagi segítséget azok vehetik igénybe, akiknek nevére szól a számla, akik nyugellátásban, baleseti nyugellátásban vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság, a Magyar Államvasutak Rt. Nyugdíj
Igazgatósága által folyósított
nyugdíjszerû ellátásban részesülnek – ideértve a rokkantnyugdíjasokat és a rokkantsági
járadékosokat is.
Fontos továbbá, hogy az
érintettek a távhõszolgáltatás
díját közvetlenül a szolgáltatónak fizessék, a díjfizetés alapjául szolgáló ingatlanban tulajdon-, bérleti, használati vagy haszonélvezeti joggal rendelkezzenek, és az ingatlanban életvitelszerûen tartózkodjanak. Lényeges az is, hogy a támogatás annak jár, akinek jövedelme –
egyedülálló esetében – nem haladja meg a 74.100 forintot, kétvagy többfõs háztartásnál az
egy fõre jutó jövedelem nem lépi át a 49.400 forintot, amely
az öregségi nyugdíj legkisebb
összegének kétszerese.
A kérelemhez mellékelni kell
az elõzõ havi távhõ-szolgáltatási
számlát, továbbá a nyugdíjszelvény, vagy a banki átutalás bizonylatának másolatát.
Mindazok, akik október 30ig beküldik az igényüket a polgármesteri hivatal szociális és
egészségügyi irodájához, azok
decemberben visszamenõleg
megkapják a pénzt a nyugdíjukkal együtt. Akik október 30.
után nyújtják be kérelmüket,
azok csak november 1-tõl jogosultak a támogatásra. A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2006.
március 31-ig havonta 2000, áprilistól szeptember 30-ig pedig
havi 1000 forintot csatol az
érintettek nyugdíjához.

Szombaton 16 óráig
még szavazhatunk
az Egri csillagokra
Október 1. és december 15. között
választják ki az olvasók „A Nagy
Könyvet”, azaz a magyar olvasóközönség legkedvesebb regényét
2005-ben. Ebben az idõszakban
SMS-ben és vezetékes telefonon, illetve az internetenen keresztül is
lehet szavazni.
Mérvadó vélemények szerint ezen
a héten zajlik az „elõrehozott döntõ”
A Pál utcai fiúk és az Egri csillagok
között. Gárdonyi Géza regényének a
kódja a 08, melyet a rá voksolóknak SMS-ben a 06-81601-301-es számra kell elküldeni, vagy fel kell hívni
a számot és a telefon billentyûin
beütni a
08-as
kódot
szombaton
16 óráig.
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A napokban – 2005. október 5én – hozott Kormányrendelet alapján távhõ-szolgáltatási támogatásban részesülnek a nyugdíjasok.
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Alkotók bronzban és élõben. Gárdonyi szobrával gyarapodott a Múzsák Ligete

FOTÓ: GÁL GÁBOR

Hogyan szelik a reklámtortát?
Kiállítással kedveskedett a Magyar Reklámszövetség
Reklámtorta 2005 néven negyedik alkalommal rendezték
meg Egerben, a rendezvény
immár állandó helyszínén a
Magyar Reklámszövetség éves
konferenciáját, amelynek második alkalommal adott otthont a Hotel Eger-Park konferencia-központja. Az is hagyomány már, hogy ebbõl az al-

kalomból a szövetség ajándékkal lepi meg a várost. Tavaly
óriásplakátokkal népszerûsítették Egert szerte az országban, az idén kiállítást rendeztek a Templom Galériában.
A rendezvényen elõadást
tartott többek között dr. Kóka
János gazdasági és közlekedési miniszter „Ez egy jóízû or-

A Reklámkonferenciát ezúttal is nagy érdeklõdés kísérte

szág” címmel, illetve dr.
Baráth Etele európai ügyekért
felelõs tárca nélküli miniszter,
valamint Alexander Brody,
Eger díszpolgára.
A konferencia hivatalos
megnyitóján dr. Nagy Imre, a
város polgármestere köszöntötte az eseményre összegyûlt
vendégeket.

FOTÓ: PILISY ELEMÉR

Az alkotó, Varga Imre szobrászmûvész jelenlétében Alexander
Brody, a város díszpolgára), dr.
Nagy Imre Eger polgármestere, illetve Hovanyecz László újságíróíró leplezte le az Egri csillagok írójának, Gárdonyi Gézának a szobrát szerdán a Múzsák Ligetében.
A korábban felállított – Bródy
Sándort ábrázoló – alkotást egészíti ki a kompozíció, az álló alakú Gárdonyi Géza bronzszobra.
Az ünnepi eseményen a város
polgármestere, illetve a Múzsák
Ligete létrehozását évekkel ezelõtt kezdeményezõ Alexander
Brody mondott beszédet, valamint bemutatta az „Eger két írócsillaga: Bródy Sándor és Gárdonyi Géza” címû könyvét
Hovanyecz László.
Köszöntõjében dr. Nagy Imre
kijelentette, hogy régi adósságot
pótolnak a szobor felállításával,

mely alkotás tanúságtétel is arról,
hogy az utókor ismeri és elismeri
a nagy írót, aki megírta 1552 dicsõséges történetét, a hazafiság
és hazaszeretet példáját.
A polgármester köszönetet
mondott Varga Imrének, a mai
magyar szobrászat legnagyobb
alakjának, amiért annyi kedvességgel és szeretettel formálta
meg Gárdonyi alakját.
Alexander Brody köszöntõjében – utalva a két nagy egri író barátságára és késõbbi elhidegülésére – azt mondta, hogy ennek a két
úriembernek, Bródy Sándornak
és Gárdonyi Gézának a kibékülése itt történik meg igazán.
A szoboravatást követõen az
érdeklõdõk a Hotel Eger-Park
Szállóba
vonultak,
ahol
Hovanyecz László ez alkalomból
megjelent könyvérõl folytattak
kötetlen beszélgetést.

Megújul a Széchenyi utca
Elterelték a forgalmat a rekonstrukció idejére
Közbeszerzési pályázattal a legkedvezõbb ajánlatot adó EGUT Rt. október
17-én kezdte el a Széchenyi utca felújításával kapcsolatos munkálatokat, így a
tömegközlekedés és számos helyi járatú
autóbusz útvonala is módosult. A nap
mint nap utazók bizonyára már megszokták és alkalmazkodtak a megváltozott közlekedési viszonyokhoz, de nem
árt feleleveníteni az új rendet: a Dr.
Nagy János út – Vörösmarty út érintésével közlekednek az autóbuszok, melyek közül a 2, 2/A, 5, 5/A, 12, 12Y, 37
jelzésûek a Malom úton át, míg a 8,
8/A, 11, 11/A, 14 jelzésûek a Ráckapu
téri felüljárón haladva érik el célállomásaikat. Visszafelé a Malom út, Rákóczi
út felõl a 25. sz. fõút – Rózsa Károly
utca útvonalon közelítik meg a belvárost. Az autóbusz-állomástól már az
eredeti útvonalaikon járnak.
A buszjáratok terelése a 25. sz. fõút
forgalmi rendjében is változást okozott, mert annak érdekében, hogy a
Dr. Nagy János utcából a 25-ösre a buszok zavartalanul ki tudjanak kanya-

rodni, a 25-ös út két forgalmi sávja egysávra szûkült a Dohánygyár elõtti trafónál. A 25-ös útról a Dr. Nagy János
utcába a forgalmi rend változás ideje
alatt nem lehet bekanyarodni. A kivitelezéssel, közlekedéssel kapcsolatos észrevételeket a polgármesteri hivatal „forródrótján” lehet bejelenteni, amelynek
száma 36/523-740.
Az I. ütemben a Tûzoltó tér és az
Árva köz közötti szakaszt építi át a kivitelezõ. A téli, rosszabb útviszonyok
idõszakára (december-január-február)
a buszforgalom átmenetileg visszaáll
a Széchenyi utcán.
2006. március 1-én indul a II. ütem,
amely az Árva köz és a Csiky Sándor
út teljes átépítésével jár. A tömegközlekedés ismételten a 25-ös számú útra kerül. A felújítás tervezett befejezése
2006. április 30. A beruházás teljes
költsége 160 millió forint. A kivitelezés
idejére, a Széchenyi utca régen várt felújításának befejezéséig továbbra is kéri
a hivatal a lakosság megértését, türelmét és együttmûködését.

Jumurdzsák gyûrûjét „keresi” Pierrot
Az önkormányzat által kiírt pályázat
kapcsán Magyarország elsõ interaktív filmes játékát forgatja Egerben
Pierrot Jumurdzsák gyûrûje címmel.
A játék fõhõse egy magyar
származású amerikai újságíró,
aki mindenre kíváncsi. Számára
– mint „idegen” számára – minden új ebben a közegben, így alkalmas figura arra, hogy kérdezzen, kapukat nyisson, vezesse és
kalauzolja a másik „idegent”,
bennünket, akik játszunk majd
az interaktív programmal.
Valójában nem is számítógépes játékként lehet behatárolni a
készülõ produkciót, amit mutat
az is, hogy egyetlen számítógépes
animációt sem találhatunk majd
benne – tudtuk meg a producertõl. Ebben a formában így ez lesz
az elsõ magyar termék, s a vilá-
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gon is 5-6 hasonló alapú készülhetett.
– A történet fõhõse mi magunk
vagyunk, akik ezt az interaktív játékot irányítjuk – fogalmazott Pierrot.
A kérdezõ újságíró szerepét Görög
László alakítja, és sikerült megnyernünk Bárdy Gyuri bácsit is, hogy eljátssza Jumurdzsákot, sõt saját unokáját is. A „gonosz” ügynököt
Ganxsta Zolee testesíti meg. Rajtuk
kívül Gallai Péter, Jordán Adél, a Gárdonyi Géza Színház számos elõadómûvésze – Rácz János, Pálfy Zoltán,
Tatár Gabi, Dér Gabi, Ivády Erika –
teszi gazdagabbá a készülõ produkciót. Vannak „külsõsök” is. Például
Besenczy Árpád, Kézdy György,
Benkóczy Zoltán, Szerednyei Béla. A
filmes részek rendezõje Komlós
András, az operatõre Árva László, a
különös panorámafotókat pedig D.
Varga Tamás készíti.

Pierrot: „Emberléptékû, bejárható, élhetõ város Eger, mellyel szerelembe estem”
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2. oldal

Közéleti fórum
a fejlesztésekrõl

FOGADÓÓRA – FOGADÓÓRA
Virágok, kutyák - bosszúságok
A Malomárok utcából érkezett bejelentés a „zöld” számon,
mely szerint az egyik társasház lakója betelepítette növényekkel, virágokkal az épület elõtti területet. Kéri továbbá, hogy a
hivatal szólítsa fel a közös képviselõt, intézkedjen a zöld övezet felszámolásáról. A fõmérnöki iroda minden esetben támogatja a lakosság közterületi kertészeti munkálatait, természetesen feltételekkel. Az egyik ilyen például, hogy a növényzetet kiültetõnek a bokrok, virágok gondozását is biztosítania kell, az
nem fordulhat elõ, hogy a növényzet akadályozza a gyalogos
közlekedést – ami ebben az esetben is fennáll. A hivatal meg
fogja nézni az említett növényzetet, és csak utána tud intézkedni a továbbiakról. A kutyasétáltatás szabályait megszegõk
– amennyiben a közterület-felügyelet ezt ellenõrzése során
észleli – bírságolásra számíthatnak.

Vizesedõ garázs – ki fizeti a felújítást?
Jónás Zoltán, az est moderátora, dr. Nagy Imre polgármester és dr. Baráth Etele a fórumon

A Felsõváros egyik társasházában garázstulajdonnal rendelkezik
két férfi, akik egyébként a város más részén laknak. Az utóbbi idõben fokozatosan tapasztalják, hogy a szintkülönbség miatt a földben lévõ garázsok fala vizesedik, illetve át is jön a talajvíz a padlózatra. A hiba elhárítására kérik a hivatalt.
A helyszíni szemlén lévõ munkatársak is tapasztalták, illetve látták
a beázás nyomait. A 30-35 éves épület alapzatának szigetelése már
nem megfelelõ, vagyis emiatt is ázik a fal. A problémát úgynevezett
teknõszigeteléssel, kavicságyban elhelyezett dréncsöves elvezetéssel meg lehet oldani. Ennek a munkának a költségét a társasházi
közösségnek kell vállalnia, hiszen a közös tulajdoni részek (pl. falak) megóvása, rendben tartása a tulajdonosok feladata. A társasház utólagos szigetelése után viszont az önkormányzat a közterületi részrõl folyókákba elvezetteti az esõvizet.
A garázstulajdonosoknak javasoljuk, sürgõsen vegyék fel a kapcsolatot a közös képviselõvel, hogy mielõbb megoldást találjanak a hiba elhárítására, és kérjék ki szakértõ véleményét is, hogy az alapzat folyamatos ázása az egész épületben milyen károkat tehet. Az
biztosan megnehezíti majd a panaszosok dolgát, hogy az épület felújítási alapjába, a társasház közös költségeibe 20 éve nem fizetnek
egy fillért sem.

Zajos szõlõfeldolgozás – szomszédok vitája
Egy budapesti család 20 évvel ezelõtt vásárolt egy ingatlant a
Szépasszonyvölgyben, amit az évek során mindig újítgattak,
szépítgettek. Nyugdíjasként egyre több idõt töltenek Egerben,
mert nagyon kedvelik a várost. Két év óta azonban a nyugalmuk megszûnt a szomszédjuk tevékenysége miatt. Sok kellemetlen hatás éri õket (zaj, bûz, rendetlenség ) a nagyüzemi szõlõfeldolgozás miatt. A hivatal a vizsgálat során tapasztalta, hogy
a szomszéd a saját tulajdonú szõlõjét dolgozza fel, ehhez engedéllyel is rendelkezik. Tekintettel arra, hogy a szóban forgó terület nem tartozik sem a lakó-, sem pedig üdülõövezetbe, így a
környezetterhelés szempontjából szigorú elõírások itt nem alkalmazhatók. Az ingatlan jelenlegi használata – különösen a
szüret idején – valóban sok kellemetlenséget okoz a panaszosoknak, de nem lépi át azt a határt, ami miatt korlátozni kellene gazdasági célú használatát.
Illegális szemétlerakó – „lefülelt” szabálytalankodó

Illegális szemétlerakásról érkezett bejelentés a hivatalhoz, a terület
pontos megjelölésével. A helyszíni szemle során a hulladékban
olyan dokumentumok kerültek elõ, melyek alapján a tettes
azonosítható. A szemétlerakó ellen így a város jegyzõje hulladékgazdálkodási bírságot szab ki a szabálysértési eljárás befejezése után.

Korszerûsített konyhák
Az óvodai, bölcsõdei fõzõ- és melegítõ konyhákat a HACCP minõségbiztosítási rendszernek megfelelõen alakította át, újította fel a Városi Ellátó Szolgálat. A konyhák
víz, szennyvíz és elektromos rendszerét kicserélték, korszerûsítették.
A fõzõkonyhákhoz zsírfogó aknákat telepítettek. A felújítás kapcsán
csúszásmentes padlóburkolattal és
megfelelõ falburkolattal látták el a
helyiségeket. Több helyen új fõzõsütõ berendezéseket vásároltak.
A VESZ saját fejlesztésben és
kivitelezésben rozsdamentes bútorzattal látta el a konyhákat. A prog-

12. A közszolgáltatás körébe
nem tartozó hulladékokkal kapcsolatos teendõk.
E körbe a következõ hulladékok tartoznak: háztartási lom (a
közszolgáltatás körébe tartozó évi
egyszeri alkalommal végzett lomtalanítás kivételével); építési törmelék, bontási anyag; ipari szolgáltatási, kereskedelmi tevékenységgel összefüggésben keletkezõ
hulladék; veszélyes hulladék.
Fenti hulladékokat, birtokosa
köteles gyûjteni, átmenetileg tárolni, további ártalmatlanításukról,
vagy hasznosításukról gondoskod-
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ni. Ezen kötelezettségeinek az
alábbiak szerint tehet eleget:
12.1. Maga gondoskodik róla azzal, hogy a jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelelõ
ártalmatlanító, vagy hasznosító eljárással, berendezéssel, létesítménnyel rendelkezik.
12.2. Az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezõ hulladékkezelõnek történõ átadással, a kezelés
költségeinek megfizetésével teljesíti. Amennyiben az átadás a kezelõ
telephelyén történik, a hulladék
szállításáról a kezelõtelepig a kötelezett gondoskodik, melynek során
a szállításra vonatkozó elõírásokat
köteles betartani. Fontos, hogy a
szállítást is csak hulladékkezelõi
engedéllyel rendelkezõ vállalkozás
végezheti. Veszélyes hulladékot
csak az arra engedéllyel rendelkezõ szakvállalkozás szállíthat (e tilalom alól kivétel a háztartásokban
keletkezett szárazelem, akkumulátor, fáradtolaj is, melyek a hulla-

KÖZBESZERZÉSI HIRDETMÉNYEK
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 2005. szeptemberben és októberben az alábbi közbeszerzések hirdetményeit jelentette illetõleg jelenteti meg a
Közbeszerzési Értesítõben:
1. Eger, Szt. Miklós városrész rehabilitációja, 1. komponens, Egal klub melletti közkert, extrém sportpark, Egal klub, Vitkovics ház építése tárgyában indított nyílt közbeszerzési eljárás (KÉ 104. szám IX. 9.);
2. Eger, Szt. Miklós városrész rehabilitációja, 1. komponens, Görög-Mária
utca – rekonstrukció, Széchenyi utca északi szakasza - útfelújítás és közmû
rekonstrukció, valamint kerékpárút építési munkái tárgyában indított nyílt
közbeszerzési eljárás (KÉ 107. szám IX. 16.);
3. Eger-Egerszalók közötti összekötõ út építésére vonatkozó kiviteli (tender)
dokumentáció készítése tárgyában hirdetmény közzétételével indított, egyszerû közbeszerzési eljárás (KÉ. 117. X.10);
4. Szennyvízcsatorna építése a Déli iparterületen (TRFC 2005) tárgyban
nyílt közbeszerzési eljárás (KÉ 113. szám IX.30.);
5. Eger-Egerszalók közötti összekötõ út építésére vonatkozó mûszaki ellenõrzési feladatok ellátása tárgyában hirdetmény közzétételével induló, egyszerû közbeszerzési eljárás (megjelenés folyamatban);
6. Eger, Farkasvölgy árok nyomvonal áthelyezés, Külsõsor úti csapadékcsatorna bõvítés, kapcsolódó közmûkiváltások tárgyában gyorsított, tárgyalásos
közbeszerzési eljárás (megjelenés folyamatban);
7. Eger, Érsekkert rekonstrukciója tárgyában nyílt közbeszerzési eljárás
(megjelentetés folyamatban).
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dékudvarba vihetõk). Ha az átadás
a kötelezett székhelyén (lakhelyén) történik, a hulladék elszállítását szállítási jogosultságot szerzett
szakvállalkozás végzi.
12.3. A közszolgáltató igénybevételével teljesíti. Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatót bízza
meg, a megrendelés és a szolgáltatás feltételeit szerzõdésben rögzítik. Ilyenkor a megállapodás feltételeiben és a díjban szabadon állapodnak meg. Fenti hulladékkör
esetében külön szabályok vonatkoznak a konténerrel történõ szállításra. Ha a hulladék elszállítására
szolgáló konténert 24 órát meghaladóan közterületen helyezik el, akkor a szükséges közterület-használati engedély megszerzésérõl az ingatlan tulajdonosának kell gondoskodni. A konténer környezetének
tisztántartása az ingatlantulajdonos kötelezettsége.
Lényeges elõírás, hogy a közszolgáltatás körén kívül gyûjtött és

Új menzát avattak

ram kapcsán 10 fõzõ- és 8 melegítõ, tálaló konyhát újítottak fel. A
közgyûlés a feladatra 59 millió forintot biztosított.
A saját kivitelezésben létrehozott új érték meghaladja a 156 millió forintot. A felújított fõzõkapacitás 3080 adag/nap, amellyel biztosítani tudják az összes felvett óvodás, bölcsõdés étkeztetését, és részben el tudják látni a szociálisan rászoruló idõs emberek élelmezését
is. Az óvodák vizesblokkjainak felújítása is a végéhez közeledik. Eddig elkészült 45 csoporthoz tartozó vizesblokk.

Amit a hulladékról tudni kell (6.)
2003. január 1-jén lépett hatályba – a
Hulladékgazdálkodási Törvénnyel
(Hgt) összhangban és annak egyes
rendelkezéseinek végrehajtására –
Eger közgyûlésének 30/2002
XII.13.sz. önkormányzati rendelete.
A rendelet értelmezésére a Városgondozás Eger Kft. cikksorozatot közöl a
Városi Újságban.

FOTÓ: GÁL GÁBOR

„Heves megye jövõje, lehetõségei,
céljai” témában rendeztek fórumot
az Imola Udvarházban. A programot dr. Baráth Etele európai ügyekért felelõs tárca nélküli miniszter
elõadása vezette be.
A tanácskozáson elõadást tartott dr. Nagy Imre, a város polgármestere, aki egyebek mellett kijelentette:
– Az elmúlt év igazi nagy eredménye a kulturális fõváros pályázat készítése kapcsán, hogy a középpontba állítottuk a kultúrát,
mint a közösségfejlesztés eszközét.
A polgármester szólt arról is,
hogy ebben a parlamenti ciklusban
mintegy tízmilliárd forint uniós és
hazai támogatást nyert el a város.

elszállított hulladék (függetlenül attól, hogy a szállítást ki végzi) ártalommentes elhelyezésére kizárólag
a hatóságilag engedélyezett ártalmatlanító helyeken kerülhet sor.
Az említett elõírás megsértése
súlyos jogi következményekkel jár.
13. Ki ellenõrzi a települési szilárd hulladékra vonatkozó kötelezettségek teljesítését.?
A kötelezettségek közegészségügyi szempontok szerinti ellenõrzését az Állami Népegészségügyi és
Tisztiorvosi Szolgálat területileg illetékes intézete végzi, és a szabálytalanságok megszüntetésérõl közvetlenül is intézkedhet.
A kötelezettségek teljesítésének,
betartásának általános hatósági ellenõrzése a városi fõjegyzõ és hivatala feladata.
A közterületen elhagyott hulladék körében az ellenõrzés a városi
fõjegyzõ és a közterület felügyelõ
feladata.
(Folytatjuk)

Új konyhát és éttermet kapott az egri Szilágyi Erzsébet Gimnázium és
Kollégium. Az október 6-án felavatott menzán a diákok korszerú, szép
körülmények között étkezhetnek
FOTÓ: PILISY ELEMÉR

IRODALMI PÁLYÁZAT
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata a 29/1991. (XII.18.) sz.
rendelete alapján pályázatot hirdet a város közigazgatási területén
mûködõ iskolák mûvészeti alkotóköreiben folyó irodalmi élet fellendítésére 3 kategóriában.
I. kategóriába tartoznak a fõiskolák hallgatói
II. kategóriába a középiskolák diákjai
III. kategóriába az általános iskolák tanulói tartoznak
Mindhárom kategóriában egy elsõ, egy második és egy harmadik
díjat ad ki a szakmai zsûri az alábbi irodalmi mûfajokban: vers,
próza, egyéb (esszé, publicisztika, tanulmány stb.)
A munkákat 3 példányban kérjük benyújtani!
A pályázók a következõ díjakat nyerhetik el (I., II., III. kat.):
I. díj: 15.000,- Ft
II. díj: 12.000,- Ft
III. díj: 10.000,- Ft

12.000,- Ft
10.000,- Ft
8.000,- Ft

10.000,- Ft
8.000,- Ft
6.000,- Ft

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. december 20.
Helye: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Idegenforgalmi és Kulturális Iroda (3300 Eger, Kossuth L. u. 28.)
Eredményhirdetésre a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett
ünnepség keretében 2005. január 20-án (pénteken) kerül sor.

A SZÜLÕHÁZÉRT. Gárdonyi Géza szülõházának megmentésére akció indult, amelynek része volt egy rajzverseny, Egri csillagok címen.
A legjobb alkotóknak járó jutalmat – kis kiállítás keretében – dr.
Horuczi Csaba alpolgármester nyújtotta át.
FOTÓ: NEMES RÓBERT
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Az október 23-i
városi
díszünnepség

Véget ért egy fejezet – jubileumi ünnep

Zenés ébresztõvel, reggel 8
órakor kezdõdik az emlékezés október 23-án. A Helyõrségi Fúvószenekar 10.30-kor
a hatvani kapu téren ad térzenét, majd 11 órakor az érdeklõdõk a Gárdonyi Géza
Színházban meghallgathatják
dr. Nagy Kálmánnak, az '56os Szövetség ügyvezetõ elnökének beszédét. Ezt követi
egy irodalmi összeállítás
„Nagyapám naplójából” címmel, melyet a Gárdonyi Géza
Ciszterci Gimnázium diákjai
adnak elõ. A színházi
emlékezést – a hagyományoknak megfelelõen – koszorúzás követi a Hatvani kapu téri '56-os emlékmûnél,
ahol Ady Endre: Magyar jakobinusok dala címû versét
Réti Árpád színmûvész szavalja el. A forradalom emlékére kiírt diákpályázat elsõ
helyezettje szónoklata után
beszédet mond dr. Tóth Ferenc, az '56-os Szövetség Egri Szervezetének elnöke is.

A jubileum igazi ünnep volt, felejthetetlen. Bebizonyosodott, hogy az
egri civil szervezeteket képviselõ
szervezõk között él a bizalom vonala, bármilyen nehézséggel, technikai hibával megbirkózik a csapat. A viták nem törik szét a cél eléréséhez nélkülözhetetlen együttmûködést. Az önkormányzat stabil
és konstruktív partner, úgy a polgármester, alpolgármester, mint az
érintett hivatalok vezetõi és munkatársai személyében. A civileket
támogató városi intézmények, szervezetek száma gyarapodott.
Elsõ becslések szerint az érdeklõdõk száma újra többszörösen meghaladta a tízezer fõt. Új színfoltot jelentett a Felsõvárosi Tánccentrum
programja, a szüreti felvonulás látványa, a fiatal borászok kínálata.
Továbbra is népszerûek voltak a
várbéli programok, a szabad strandnap, az egyéb sportrendezvények és
az autómentes nap eseményei.
A sikeres tanácskozások és találkozások sorában említhetjük a civil
börzét és tapasztalatcserét. Közben
a Nemzeti Civil Alapprogram Tanácsa is városunkban tartotta ülését.

A számok tükrében is szép jubileumot zártak az egri civil közösségek: 90 rendezõ szervezet több,
mint 1000 önkéntese, 124 programot nyújtott a folyamatos szolgáltatásokon kívül. Az önkéntes munka
értékének megállapítása, feldolgozása folyik, de jelezhetõ, hogy többszöröse a pályázaton elnyert támogatásnak. Az NCA pályázati támogatással segítette az Eger Ünnepét
bemutató könyv megjelenését, a civil börze és találkozó programját.
Az ifjúsági fesztivál nemcsak költségeiben volt kimagasló, de a látogatottsága is kiemelkedõen népszerû
volt. Megérett arra, hogy a folytatásban önálló programként jelenjen
meg a város kulturális életében.
Summa summarum – Eger
együtt ünnepelt. Az egri civil szervezetek jó házigazdák voltak, méltóak jubileumokhoz, ezért leírhatom, hogy a tapasztalatok elemzése
már csak pozitív erõvel jelentkezhet, ami tovább élteti az egriek találkozásait. Bízhatunk abban, hogy
nem csak Eger Ünnepén!
Gál Sándor,
a szervezõbizottság társelnöke

Az ünnepnek 3 éve része az Egri Ifjúsági Fesztivál

Városnézõben a bíráló bizottság
Nem panaszkodhattak tétlenségre
az Európa Kulturális Fõvárosa 2010
nemzetközi zsûrijének a tagjai
amikor szeptember 23-án Egerbe
látogattak: délelõtt többek között a
várral, a fõiskolával, a Minarettel, a
Kopcsik Marcipániával, s a város
egyéb nevezetességeivel ismerkedtek, miközben egy „kalandjáték-feladatlapot” kellett kitölteniük. Délután 6-kor pedig a reklámkonferencia kiállításának a megnyitójára
voltak hivatalosak, vacsora után
pedig szabadon választott alternatív programokon vehettek részt.
A pályázat külföldi és magyar
szakemberekbõl álló, 14 tagú bírálóbizottsága október közepén, azaz
a napokban teszi meg javaslatát arról, hogy melyik város legyen a
gyõztes. Egri tartózkodásukkor külön is hangsúlyozták, hogy csak

egyetlen várost neveznek meg. A
javaslatot a kulturális miniszter a
kormány elé terjeszti, mely várhatóan november elején hozza meg a
döntést.
Információink szerint Magyarország itthon szeretné eldönteni,
hogy melyik pályázat kerüljön az
Európai Unió illetékes testületei
elé. Ingo Weber a bírálóbizottság
német tagja – ismeretes, hogy egy
német várossal közösen adjuk a
kulturális fõvárost 2010-ben – egri
sajtótájékoztatóján határozottan
kijelentette: munkájuk során nem
érzékeltek semmilyen politikai
nyomást.
*
Lapzártakor érkezett a hír, hogy a
kormány döntött: Pécs városát
javasolja Európa 2010-es kulturális
fõvárosának.

A zsûri néhány tagja kardot is ragadott

Sikeres „Virágszirom Program”
A „Virágos Egerért Szép Környezetért” 2005. évi verseny rendhagyó
volt, hiszen ebben az évben indult a Virágszirom Program, ami
olyan sikeresen zárult, hogy a pályázók 26 ezer egynyári virágot
ültettek ki közterületre, amit az
önkormányzat biztosított. Rendhagyó volt azért is, mert a
VIZMÛ Rt. a kiültetésekhez vízdíj kedvezménnyel is hozzájárult.
De rendhagyó volt azért is, mert
az idén 578 pályázó csatlakozott
a versenyhez. A pályázók nagy
száma miatt a zsûri úgy döntött,
hogy nem helyezéseket ad ki, hanem a kiültetéseket kategóriánként, egymáshoz hasonlítva különbözõ elismerésben részesíti
(elismerõ oklevél, szép gondozott
minõsítés, minta minõsítés, zsûri
díj, virágklub díj, különdíj).
A Virágszirom Programban
eredményesen résztvevõ vállalkozások, intézmények és magánszemélyek közterületi részek örökbefogadásával, virágosításával követendõ példát teremtettek, ezért a
hivatalvezetés, a szervezõ bizottság, és a zsûri a Virágos Egerért
Emlékplakettet – Oskóné Bódi Klára tûzzománc iparmûvész alkotá-

sait – adományozta a Flott Trans
Kft.-nek (Kistályai utca 12.), mert
példaértékûen alakította ki, és növényesítette a telephelye elõtti
közterületet, valamint „örökbefogadta” a Kistályai út – K2-es út
melletti terelõszigetet, aminek virágbeültetését és gondozását is
biztosította.
Az EGUT Rt.-nek és az Egri
Ászok Kft.-nek (mindkettõ Deák
F. utca 49.), mert az utca
virágszalagágy kialakításához jelentõs viráganyag biztosításával
csatlakozott a Virágszirom Programhoz.
A Tranzit Tüzép Kft.-nek
(Kistályai utca 12/a.), mert a
Kistályai útra két fedett fa buszmegállót adományozott, az utazóközönség kulturált várakozása és kiszolgálása céljából, így
csatlakozva a meghirdetett
programhoz.
Az Eger-Park Hotel Kft.-nek
(Szálloda utca 1-3.), mert a Szálloda utcában lévõ járda és út melletti letaposott, zúzalék terített
zöldfelület teljes földcseréjével,
virágosításával és ezen közterület
örökbefogadásával csatlakozott a
Virágszirom Programhoz.

A Fehérszarvas Vadásztanya
Étteremnek (Klapka Gy. utca 8.),
mert üzemeltetõje az étterem
elõtti közterületet és a szemben
lévõ közterületi rész teljes növényesítését és fenntartását biztosította, így csatlakozott programunkhoz.
A VTV Eger Kht-nak (Törvényház utca 15.), mert munkatársai a Hatvani kapu téren egy
közterületi rész növényesítését
biztosították.
Az AGRIKON Baráti Társaságnak, akik – olvasva a Virágszirom Program felhívását – faültetéssel, virágosítással csatlakoztak a programhoz a belvárosi
udvarban.
Farkas Lajosnak, az Egri Virágklub titkárának, aki évek óta
segíti a szervezõk munkáját a
zsûrizésben való részvételével, valamint a Veres Péter úton egy elhanyagolt területet fogadott örökbe, fákat, cserjéket ültetett, és a
területet folyamatosan gondozza.
A Virágos Egerért Szép Környezetért verseny elismertjeinek
teljes listáját a Városi Újság következõ számában közöljük.
*

FOTÓ: PILISY ELEMÉR

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

06-80-200-882

FOTÓ: GÁL GÁBOR

Bartakovics Béla nevét vette
fel a mûvelõdési központ

Az Egri Egyházmegye XIX. században élt érsekének, Bartakovics Bélának a
nevét viseli – immár hivatalosan is – az egykori Megyei Mûvelõdési Központ. Az intézmény igazgatója, Kary József a névválasztás indoklásaként az
újat teremtõ, ugyanakkor a hagyományt õrzõ, a kultúra támogatásában
nagyvonalú egyházi vezetõ alakját méltatta a mûvelõdési intézmény névadójában. Az ünnepélyes névadón felszólaló dr. Nagy Imre, a város polgármestere a mûvelõdési központ közösség- és kultúramegtartó erejét példaértékûnek mondta. Kiss Péter érseki levéltáros rövid elõadásában a névadó érsek tartalmas életútját mutatta be. A szónoklatokat és az életút ismertetését
követõen dr. Seregély István egri érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Elnöke áldotta meg az épületet.
FOTÓ: GÁL GÁBOR

Diákönkormányzati képzések
A polgármesteri hivatal anyagi és
szakmai hozzájárulásával, valamint
pályázati támogatás segítségével három diákönkormányzati képzést tartanak az õsszel.
VÁROSI DIÁKTANÁCS KÉPZÉSE
Résztvevõk köre: Egerben mûködõ
középiskolákból 2 fõ - elsõsorban diákönkormányzatban és/vagy a Városi Diáktanácsban aktív szerepet vállaló diákok. A képzés idõpontja: 2005. október 28-29-30. A képzés helyszíne:
Mátraszentimre, Gertrud Panzió. A képzés részvételi díja: 2.500 Ft/fõ
A képzés témái: Ö n i s m e r e t ,
személyiségfejlesztés; Csoportépítés,
együttmûködés elõsegítése; Hatékony
diákönkormányzati munka segítése;
Programszervezési technikák – elmélet és gyakorlat; a Városi Diáktanács elnökségének megválasztása; az elõzõ
éves akcióterv értékelése, a jövõ évi
akcióterv elkészítése.

EGRI KISDIÁK TANÁCS KÉPZÉSE
Résztvevõk köre: Egerben mûködõ általános iskolából 2 fõ – elsõsorban diákönkormányzatban és/vagy
az Egri Kisdiák Tanácsban aktív szerepet vállaló diák. A képzés idõpontja: 2005. november 09-10-11. A képzés helyszíne: Bogács, Jurta Üdülõközpont. A képzés ingyenes. A képzés témái: Önismeret, társak ismerete; Iskolai diákönkormányzat mûködésének bemutatása, tapasztalatcsere; Diákjogok és kötelességek; Programszervezési technikák - elmélet és
gyakorlat; az Egri Kisdiák Tanács elnökségének megválasztása; az éves
munkaterv elkészítése.
PEDAGÓGUS KÉPZÉS
Résztvevõk köre: Egerben mûködõ általános és középiskolából 1 fõ
pedagógus - diákönkormányzatot patronáló és/vagy szabadidõ szervezõ
pedagógus. A képzés idõpontja:

2005. november 11-12. A képzés helyszíne: Bogács, Jurta Üdülõközpont. A
képzés ingyenes. A képzés témái: Iskolapolgárok jogai és kötelességei - tanári szemszögbõl; A diákönkormányzatok érdekérvényesítõ képessége, lehetõségei - tapasztalatcsere; A diákönkormányzatok kapcsolódásai, a hatékony együttmûködés lehetõsége
Az „Eger Városi Ifjúsági Koncepciót” 2005. szeptemberében elfogadta a
közgyûlés, melyben szerepel, hogy Ifjúsági Cselekvési Tervet kell készíteni.
Mindhárom képzés fõ témája a cselekvési terv elõkészítése, ötletek, javaslatok, vélemények gyûjtése. A képzéseken történõ elõkészítésben részt
vesz János Zoltán, az Ifjúsági és Sportbizottság elnöke is.
További információt a képzések
szervezõjétõl, Kormos Adrienn ifjúsági referenstõl a 36/523-790 telefonszámon kérhetnek.
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Kiemelkedõ sportolók elismerése

Az elismeréseket dr. Nagy Imre polgármester és dr. Horuczi Csaba alpolgármester adta át

Virtuális okmányiroda
A Kormány két évvel ezelõtti határozata (A Magyar Információs
Társadalom Stratégiáról és annak
végrehajtásáról) 6. pontja alapján valamennyi okmányirodában
biztosítani szükséges a Kormányportálon át (www.magyarorszag.hu) az Internetes Közigazgatási Szolgáltató Rendszerbe
(XR) bejelentkezett ügyfelek ütemezett fogadásának feltételeit.
A rendszer egyik része tájékoztató rendszer, amelynek lényege,
hogy az ügyfelek otthon, internetes
felületen gyûjtik össze és adják
meg hatósági ügyeik intézéséhez
szükséges adataikat, jelentkezhetnek be az okmányirodába, gyorsan
bonyolíthatják ügyeiket.
Az egri okmányiroda is bekapcsolódott a rendszerbe, amelynek
segítségével idõpontot november
1-tõl a kormányportálon túl, a városi honlap (www.eger.hu) hasznos oldalán (ahol az ügyintézés-

hez szükséges információ nyomtatható formában is rendelkezésre áll), telefonon (36/511-025) és
személyesen lehet foglalni minden
okmányirodai hatáskörbe tartozó
ügyben.
Az ügyfél személyes megjelenéséhez kötött hatósági ügyek esetében csak idõpontfoglalásra van lehetõség (személyazonosításra alkalmas okmányok igénylése).
Az ügyfélkapu regisztrációval
rendelkezõk (a regisztrációra irányuló kérelmet az okmányirodában lehet benyújtani a személyazonosság igazolását követõen)
az alábbi hatósági ügyek indítását
kezdeményezhetik a www.magyarorszag.hu kormányportálon
keresztül: egyéni vállalkozói, lakcímigazolvánnyal, vezetõi engedéllyel, mozgáskorlátozottak parkolásával, jármûigazgatással kapcsolatos ügyek intézése.
sz.

FOTÓ: PILISY ELEMÉR

Egri sportolók 2005-ös nemzetközi
szintû sporteredményeit méltatták a
Városháza dísztermében. Az önkormányzat négy sportág 10 képviselõjét jutalmazta a világversenyeken
elért kiemelkedõ teljesítményéért.
A jutalmazottak: Serfõzõ Krisztina (ZF-Eger, vízilabda, világbajnok,
edzõje: Kelemen Attila). Kiss Csaba
(vízilabda, vb-ezüstérmes). Jászberényi Gábor (vízilabda, világliga és universiade ezüst) Gór Nagy Miklós (világliga ezüst) Nyéki Balázs (universiade ezüst, mind BrendonFenstherm-ZF-Eger, edzõ: Gerendás György, Tóth Kálmán) Kovács
Gergõ (ZF-Eger, vízilabda, ifi Eb
bronzérmes, edzõ: Gyulavári Zoltán, Kelemen Attila). Rácz Ákos
(Flaxon-Eger Városi Úszóklub,
úszó, ifjúsági Európa-bajnok, edzõ:
Krajnyák György.) Kovács Ádám
(tájfutó, junior vb, 5.) Szabó András
(tájfutó, ifi Eb ezüstérmes, mindkettõ Egri Testedzõ Club, edzõ: dr.
Nagy Árpád) Virág Lajos (Egri
Vasas-Vasas SC, birkózás, világbajnoki ezüstérmes, edzõ és segítõ:
Bódi Jenõ, Szuromi József).

Az adatszolgáltatásról
Az utóbbi idõben egyre több ügyfél
kereste meg a hivatal különbözõ
irodáit azzal a kéréssel, hogy betekinthet-e az önkormányzat költségvetésébe, vagyonának kezelésébe, a
közpénzek felhasználásába, közbeszerzési eljárások menetébe.
A közgyûlés napirendre tûzte a
témát, annak okán is, hogy az idén
június 1-tõl módosult a közérdekû
adatok nyilvánosságáról szóló 1992.
évi törvény.
A testület elfogadta az adatszolgáltatásra vonatkozó helyi szabályzatot.
E szerint a hivatal köteles a feladatkörébe tartozó ügyekben elõsegíteni
és biztosítani a közvélemény gyors és
pontos tájékoztatását a következõ
ügyekben: önkormányzati költségvetés és annak végrehajtása; önkormányzati vagyon kezelése; a közpénzek felhasználása és az erre kötött
szerzõdések megtekintése.
Megtagadhatja a kérést a hivatal abban az esetben, ha az

adatot a törvény alapján a jogosult szerv állam-, vagy szolgálati
titokká nyilvánította; ha az nemzetközi szerzõdésbõl eredõ kötelezettség alapján minõsített adat;
ha bírósági vagy közigazgatósági
hatósági eljárásra tekintettel a
törvény korlátozza; ha az adat
üzleti titok.
Az adatok megismeréséhez
kérelmet kell benyújtania az ügyfélnek írásban, szóban vagy elektronikus úton az önkormányzat
jegyzõjéhez. A szóban benyújtott
igényrõl az adatszolgáltatásra köteles iroda jegyzõkönyvet készít,
majd ez alapján teljesíti a kérelmet. Elektronikus úton pedig a
kérelmet a gertrud@ph.eger.hu email címre kell eljuttatni.
A kérelmeknek a hivatal 15
napon belül tesz eleget. A teljes
szabályzat szövege és az igénylõlap a www.eger.hu címen megtekinthetõ, illetve letölthetõ.

Búcsúzunk Pap Lászlótól
Értetlenül és döbbenten álltunk a hír
hallatán, hinni sem akartuk, hogy
nincs többé közöttünk Pap László barátunk, kollégánk, akit szinte egyik napról a másikra gyõzött le a halálos kór. Fiatal volt, 47 éves, akit
mindenki a tisztesség, a megbízhatóság, az elhivatottság, a határozottság példaképének tartott, akivel néhány hete még fantasztikus tervekrõl, a város szempontjából hasznos elképzelésekrõl beszélgettünk. Az elõzõ ciklus képviselõjeként és a Városgondozás
Kft. igazgatójaként is sokat tett Egerért. Bár nem itt született, de
egrivé vált, aki nemcsak kötelességének, hanem szívügyének is
tekintette a város fejlõdését, szebbé alakulását. A virágos parkok,
terek, tiszta utcák, gondozott közterületek is bizonyítják, hogy
munkatársaival együtt sokat és kitartóan dolgozott. Talán ezért
is érthetetlen, hogy az az ember, aki tele volt energiával, lelkesedéssel, életerõvel, nincs többé.
Gyászolja õt mély fájdalommal családja, hiányát érzik munkatársai, barátai, jó ismerõsei.
Emlékét kegyelettel õrizzük, és minden egri nevében búcsúzunk
Pap Lászlótól.
Köszönünk mindent, Laci!
Dr. Nagy Imre
polgármester

CIVIL SZFÉRA, EGYESÜLETI ÉLET
A Kertbarát Kör Egyesület kezdeményezésére, az önkormányzat
támogatásával 2005. szeptember
16-án megszépült a Losonczi-völgyi forrás.
A Kistályai úti benzinkútnál
balra esõ elsõ út vezet a
Losonczi-völgybe, ahol szépen
gondozott kertekben kisebb-nagyobb hétvégi házak sorakoznak. Az út vége felé már õsidõk
óta csordogál egy természetes
(30-40 évvel ezelõtt még iható
vizû) forrás. Az idõ múlásával
az emberek a forrást vízvételre
már nem használták. A természet vette birtokába, a növényzet benõtte. Az itt élõ kerttulajdonosok szorgalmazták a forrás
és környéke rendbetételét,
amelyre az Életfa Környezetvédõ
Szövetség és a Kertbarát Kör
Egyesület figyelt fel és karolta fel
a civil kezdeményezést. Eger Város Környezeti Kultúrájáért Ala-

pítvány kuratóriumának javaslata alapján az önkormányzat Urbanisztikai és Környezetvédelmi
Bizottsága 536 ezer forinttal támogatta a forrás felújítását. A
tervek elkészülte után a teljes
költségvetést is kiegészítve Hüvelyes Károly vállalkozó készítette
el a felépítményt, amelynek környékét a Kertbarát Kör 15 tagja
több napos önkéntes munkával
hozott rendbe. Ezzel még nem
ért véget az egyesületi tagok tevékenysége, akik védnökséget
vállaltak a forrás-kút felett, biztosítva a folyamatos gondozást.
Eger város legnagyobb közösségi ünnepén Bónus Mihály a
Kertbarát Kör Egyesület elnöke
és Gál Sándor az Eger Ünnepe
Szervezõ Bizottság társelnöke
avatták fel környezetünk és természetünk megújult értékét.
Dienes Sándorné
Kertbarát Kör vezetõségi tag

Menetelnek: kupadöntõ után LEN

LÁTOGATÓHÁZ. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter (középen) avatta fel a Bükki Nemzeti Park Nyugati Kapu Látogatóközpontot Felsõtárkányban
FOTÓ: ÖTVÖS IMRE

Önkéntes segítõket várnak
„Nekünk jó, hogy segíthetünk” –
mottóval újabb önkéntes segítõket várnak a megyei kórházba.
Október 1-jén lépett életbe az a
törvény, ami hivatalossá teszi az
önkéntesek mûködését. A Heves
Megyei Önkormányzat Markhot
Ferenc Kórház-Rendelõintézetben
2004. decembere óta mûködik a
Kórházi Önkéntes Segítõ Szolgálat, melynek tagjai rendszeres segítõ munkát végeznek a III. Belgyógyászati osztályon és a rendelõintézetben. Az osztályok igényei
alapján újabb és újabb segítõkre
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lenne szükség – tudtuk meg
Schmotzer Angélától –, olyan, ezt
a rendkívül komoly feladatra vállalkozó emberekre, akik felkészítés után fizikai és lelki támogatást
nyújtanának a betegek részére
kórházi tartózkodásuk alatt.
A jelentkezõ önkéntesek alapvetõ szakmai képzését november 7-én kezdik el a szakemberek. Jelentkezni a rendelõintézet
titkárságán
dr.
Puha
Sándornénál a 36/410-152, illetve Schmotzer Angélánál a
20/385-7022 számon lehet.

SÁRGA

A Brendon-Fenstherm-ZF-Eger vízilabdacsapata elõbb a Magyar Kupa döntõjébe verekedte magát, majd a LEN-kupa bresciai mérkõzésein a legtöbb gólt dobva jutott tovább. A csapat a második körben hazai pályán bizonyíthat: a Bitskey Aladár Sportuszoda ad otthont a hét végén az
egriek csoportmérkõzéseinek a legjobb 16 közé jutásért
FOTÓ: PILISY ELEMÉR
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