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Az Egri csillagok A Nagy Könyv
Az MTV által meghirdetett „A Nagy
Könyv” program december 15-i döntõs
mûsorát követõen kiderült: Magyarország legnépszerûbb irodalmi kiadványa
Gárdonyi Géza halhatatlan mûve, az
Egri Csillagok.
A Városi Újság elõzõ lapszámában –
lapzárta miatt – még csak arról adhatott
tájékoztatást, hogy a záró televíziós
adás napján a Balassi Bálint Általános Iskolában szurkolhatnak a regény sikeréért szorítók az Egri Csillagok Fan Klub
szervezésében. A helyszínen egyébként
ott voltak az Egri Vitézlõ Oskolások is,
együtt szorítva a szép számú „szurkolótáborral”. A szervezõk arra is gondoltak, hogy a mûsor kivetítõn történõ követése mellett egy játékot is beiktassanak a tévénézõs programba: azok között, akik magukkal vitték az Egri csillagok címû regényüket, értékes ajándékokat sorsoltak ki.
Az azóta ismertté vált végeredmény
szerint nem volt hiábavaló szorítani a
város „legnagyobb marketingese”, az egri remete, Gárdonyi Géza mûvének a sikeréért: a regény, túl azon, hogy a vigaszágon a közönség beszavazta a döntõbe, a legfontosabb voksoláskor is a legtöbb szavazatot kapta, megelõzve Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk, illetve Szabó Magda Abigél címû mûvét. Érdekessége a végszavazásnak, hogy az „elõcsatározások” során egy alkalommal alulmaradó Egri csillagok épp A Pál utcai
fiúkkal szemben esett ki az egyenes ágról, s jutott tovább vigaszágon.

CIÁN

A középiskolai
felvételi eljárások
menete 2006-ban
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Közoktatási Irodája a középiskolai felvételi eljárás menetérõl az alábbiak szerint tájékoztatja a pályaválasztás
elõtt álló fiatalokat és szüleiket:

Mi is Gárdonyi Géza regényét olvassuk

A legnagyobb adózók köszöntése

Hagyomány, hogy a város vezetése januárban fogadáson köszönti a legnagyobb adózókat. Hétfõn este a Városházán dr. Nagy Imre polgármester köszöntötte
a város legnagyobb adózóit. Egerben tavaly 71.8 millió forinttal nõttek az önkormányzati adóbevételek. Az iparûzési adóbevételek a helyi adók 85-90%-át adják, 25 társaság fizetett több mint 10 millió forintot. Országosan is egyedülálló, hogy Egerben az adófizetõk beleszólhatnak iparûzési adójuk egy részének felhasználásába. Tavaly közel 75 millió forintot címkéztek a vállalkozók: a közbiztonság javítására közel 6 milliót, játszóterek építésére és karbantartására 4 és fél
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millió forintot. Az egészségügyre majdnem 10 milliót szántak, a nonprofit szervezetekre 20 millió forint érvényes jelölés érkezett.
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A középfokú iskolai felvételi kérelem
benyújtása központilag kiadott és az iskoláknak az OKÉV által megküldött jelentkezési lapon történik. A jelentkezési lapot az Interneten is közzé teszik.
Az általános felvételi eljárás keretében
a tanuló 2 adatlapot állít ki: úgynevezett
jelentkezési lapot, valamint tanulói adatlapot. A felvételizõ tanuló több jelentkezési
lapot állíthat ki, amelyeken egy-egy iskola tüntethetõ fel. Egy jelentkezési lapon
az iskola több tagozata is megjelölhetõ, s
a lapokon a tagozat belsõ kódját minden
esetben fel kell tüntetni.
Két példányban tanulói adatlapot is ki
kell állítani. Itt kell feltüntetni, hogy hány
jelentkezési lapot állítanak ki. Több jelentkezés esetén a felvételi kérelmek
rangsorát is fel kell tüntetni. A rangsorolást nem iskolánként, hanem tagozatonként végzendõ el. A felvételizõ tanuló osztályfõnöke ellenõrzi, hogy a tanulói azonosító adatokat és a tagozatok belsõ kódját
helyesen tüntették-e fel a jelentkezési lapokon, valamint a tanulói adatlapon. Mindkét
adatlapot február 17-ig kell az iskoláknak továbbítani: a jelentkezési lapot a megjelölt
középfokú iskolának, a tanulói adatlap egy
példányát pedig a Gyõrben mûködõ Felvételi Központnak.
(Folytatás a 2. oldalon)

Almagyar-Merengõ városrész:
urbanisztika és közlekedés
Városszerte ismert, hogy Eger koztató kérdés: hol épüljön meg a
Almagyar–Merengõ városrésze nagy tehermentesítõ út?
fejlõdés elõtt áll. A terület környezeti
A lakossági véleményeket megadottságai, a kilátás a városra, a ter- hallgatva a polgármester úr célszemészeti környezet még érintetlen rûnek látta, hogy ezt a fontos ügyet
szépsége a garancia arra, hogy ha- az érvényes szerkezeti terv felülvizsmarosan Eger egyik legszebb kertvá- gálatával gondolják át újra a városrosi övezete épüljön itt fel. Az ehhez tervezés és közlekedés szakemberei,
szükséges új szabályozási terven és és ha szükséges, változtassanak a tesok más infrastrukturális beruházá- hermentesítõ út nyomvonalán. Ez
son túl az is fonszép és izgaltos, hogy a kialamas urbanisztikuló lakókörnye- A munka januárban megkezdõdik, a kai feladat, hizet közlekedése döntési folyamatban a városlakók te- szen
minden
is szervesen kap- vékeny részvételére számítunk, hiszen változatnak más
csolódjon
a az elkerülõ út nyomvonalának kérdé- és más közlekemeglévõ hálózat- se alapvetõen érinti a város közössé- dési és városhoz. A város gét, meghatározza a város jövõbeni szerkezeti köegészét szabá- közlekedési lehetõségeit.
ve t ke z m é n ye i
lyozó szerkezeti
vannak. A muntervben ezt az
ka januárban
integráló szerepet a tervezett keleti megkezdõdik, a döntési folyamattehermentesítõ útnak szánták a ter- ban a városlakók tevékeny részvétevezõk.
lére számítunk, hiszen az elkerülõ
A két éve elfogadott koncepció út nyomvonalának kérdése alapvetõazért került most újra nyilvánosság en érinti a város közösségét, meghaelé, mert közgyûlésünk októberben tározza a város jövõbeni közlekedétárgyalta a városrész új szabályozá- si lehetõségeit. Biztosan ki lehet jesi tervét, és ennek központi kérdé- lenteni, hogy az egész város érdeke,
se az új közlekedési hálózat kialakí- hogy ez az út megvalósuljon. A szertása és benne a tehermentesítõ út kezeti terv esetleges módosítása és a
nyomvonala. Az elképzeléseket la- szabályozási terv elfogadása után
kossági fórumon mutatták be a vá- pedig megnyílik a lehetõség Eger új
rostervezõk, és itt hamar kiderült, kertvárosának felépítésére.
Cséfalvay Gyula fõépítész
hogy a polgárokat leginkább foglal-
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A Gárdonyi Géza Színház
legfrissebb hírei

A kultúra napját ünnepeltük

Kísértetek az egri színpadon
Lázasan folynak Ibsen: Kísértetek címû drámájának próbái az egri Gárdonyi Géza Színház stúdiószínpadán. Az elõadást a harmadik alkalommal rendezõként is bemutatkozó Blaskó Balázs, a társulat tagja viszi színre. A magyar színházi életben idõnként, azonban annál nagyobb erõvel
felbukkanó Ibsen-drámák újra és újra csodálatba ejtik nézõiket költõiségükkel, felrázzák az igazság megmutatásával és megtisztítják a hazugság
leleplezésével. Ibsen szerint az apák bûneiért a fiúk bûnhõdnek; a múlt
árnyai kísértenek életünkben; a múlt társadalmi elõítéletei fel-felbukkanva befolyásolják, irányítják a jelent. Az egri elõadás fõszereplõi: Saárossy
Kinga és Hüse Csaba, Venczel Velentin, Várhelyi Dénes és Nagy Adrienn.
Díszlet-jelmeztervezõje: Fekete Györgyi, dramaturgja: Magyar Fruzsina,
zene: Aldobolyi Nagy György. Bemutató: február 2. este 7 óra.

A hülyéje
Feydeau vígjátékai népszerûek voltak a szerzõ életében és mind a mai napig
azok. Hogy mi a titka vígjátékainak? Talán, hogy nemcsak bepillantást nyerhetünk a párizsiak hálószobatitkaiba, a félreértések és véletlen egybeesések
mellett megtanít saját magunkon nevetni, tükröt is tart elénk. A könnyed
„farce” -mûfaj (magyarul: bohózat) francia megteremtõje, és leghíresebb képviselõje Feydeau. A „csontváz a szekrényben” filozófia, a megcsalt férj, az
ügyefogyott szeretõ, a bõvérû feleség… Mi pedig magunkra ismerünk, és magunkon kacagunk. Igazi szórakozást ígér remek szereposztással a Máté Gábor rendezésében február 3-tól színpadra kerülõ bohózat, melynek díszleteit
Horgas Péter, jelmezeit Nagy Fruzsina tervezi a Gárdonyi Géza Színházban.

A Pál utcai fiúk Egerben
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A Cantus Agriensis koncertet adott a Magyar Kultúra Napja alkalmából

A Magyar Kultúra Napján Egerben
– a hagyományokhoz híven – több
ünnepséget is tartottak. A város az
ünnephez kapcsolódva minden évben kiírja irodalmi pályázatát 3
korcsoportban. Ennek eredményhirdetésekor az Adáshiba színjátszó csoport Karinthy összeállításával színesítette a rendezvényt, amelyen dr. Törõcsik Miklós mondott
ünnepi beszédet.
Ezt követõen kiosztották az
irodalmi díjakat vers-próza, tanulmány-publicisztika és esszé
mûfajokban. A több mint kétszáz prózai és lírai mûbõl fõiskolai kategóriában megosztott elsõ
helyezést ért el Magolcsay Nagy
Gábor és Madán Béla. A középiskolások legeredményesebbjei:
Nagy Zita és Szavas Attila a Dobó
István Gimnázium tanulói. Az általános iskolások közül a legjobbak Tuza Dorottya és Fodor Ádám

lettek a Balassi illetve a Pásztorvölgyi iskolából.
További eredmények: Fõiskolás
kategória (EKF) – 2. Juhász Péter
és Ugrai Edina, 3. Abu Suad Nóra
és Kovács Éva. Különdíj: Bukta Ágnes, Török Éva, Máté Andrea.
Középiskolás kategória – 2. Papp
Katalin (Sancta Maria Gimn.),
Csapó Lilla (Neumann), 3. Kovács
Réka (Gárdonyi), Pejkó Tamás
(Neumann). Könyvjutalmat kaptak: Barócsi Diána, Neufeld László
(Szent Lõrinc), Bóta Fanni Bianka, Koczka Benjámin (Szilágyi),
Benei Bernadett (Sancta Maria
Gimn.),
Kós
Alexandra
(Eszterházy Gyakorló), Csikász
Ágnes (Andrássy).
Általános iskolás kategória – 2.
Hangácsi Veronika és Hangácsi
Fruzsina (Tinódi S. Ált. Isk.), 3.
Kocsis Dorina, Bodor Berill (Tinódi
L. S. Ált. Isk.). Különdíjasok: Kaló

Nem tervezik a hõdíj emelését
méretû, viszonylag kis távfûtési
rendszerek ellátása elég nagy
biztonsággal megoldható, vagyis
zavartalan gázellátás és távhõszolgáltatás prognosztizálható.
– Hangsúlyozni szeretném,
hogy az összes probléma ellenére a lakossági fogyasztást szolgáló gázt változatlan áron kapjuk – mondotta dr. Barcziné dr.
Mihály Erzsébet. – Az idõnként felröppenõ híresztelésekkel ellentétben a hõdíj tekintetében az EVAT Rt.-nek nem volt
és nincs is szándékában a díjemelés. (Az már egy másik kér-

dés, hogy a hideg idõjárás miatt
megnövekedett plusz fogyasztás
az elszámoláskor többletköltségként mutatkozik.)
Az ügyvezetõ igazgató és a divízióvezetõ tájékoztatása szerint
ma 1 GJ hõenergia pontosan
ugyanannyiba kerül, mint az
2001 júliusában került. Mi több,
a 2002 õszén történt gázmotoros fejlesztésnek köszönhetõen
még árcsökkentésre is lehetõség
nyílt. Január 1-jével változott viszont a távhõszolgáltatás díjának másik összetevõje, az alapdíj. Ennek 3,53 százalékos eme-

lése a szolgáltatás egészére nézve 1,6 százalékos – egy átlagos
méretû lakás esetében havi 163
forintos – növekedést jelent.
– Nem igaz tehát, hogy az inflációt meghaladóan nõtt volna a
távhõszolgáltatás díja - jelentette ki
Zsebe Albert, aki elmondta azt is,
hogy 1998-at véve bázisul az egri
átlagos nagyságú, fogyasztású lakások távhõszolgáltatási költségeit
a fogyasztói árindex növekedésével összevetve azt látjuk, hogy a
szolgáltatás díja – mint az a grafikonunkból is látható – egyre inkább alatta marad az inflációnak.

Ádám, Vígh Anett (Eszterházy),
Hanus Lilla, Balogh Boglárka (Tinódi), Baran Dóra (Lenkey), Török Helga (Sancta M. )
A zsûri tagjai voltak: dr. Nagy
Andorné nyugalmazott középiskolai tanár, Király Júlia irodalomtörténész, dr. Ködöböcz Gábor fõiskolai docens.
A Magyar Kultúra Napja alkalmából immár ötödik alkalommal
rendezték meg a Forrás GyermekSzabadidõközpont versmondó
versenyét, az Ötágú síp üzenete
néven. Az idei versenyen nem
csak egri és heves megyei, hanem
magyarkanizsai (Szerbia), gyergyószentmiklósi (Erdély) és lendvai (Szlovénia) diákok is érkeztek. Az eseményen dr. Törõcsik
Miklós méltatta a magyar kultúra
sajátosságát, szólt összeforrasztó
és elválasztó szerepérõl. Kiemelte,
hogy a kultúrában az az egyik leg-

fontosabb, hogy nem ismer országhatárokat.
A versenyzõk többek között József Attila, Remenyik Sándor és
Wass Albert versekkel készültek.
A zsûri tagjai dr. Lisztóczky László
irodalomtörténész, dr. Lõrincz Julianna fõiskolai tanár és Réti Árpád
színmûvész voltak.
A díjazottak – 1. Gál Desire
(Petesháza), Kónya Renáta
(Magyarkanizsa), 2. Horváth Ráhel Anna (Noszvaj), Kovács Kincsõ
(EKF Ált. Isk.), Márky Anna (Tinódi, Eger), 3. Nagy Alexandra
(Heves), Mlinkó Máté (Besenyõtelek), Nagy Júlia (Hatvan), Takács
Nikolett (Heves). Különdíj: Dudola
Dóra (Eger), Kovács Judit (Besenyõtelek), Madarász Melinda
(Gyergyószentmiklós), Máthé Eszter Etelka (Gyergyószentmiklós),
Pintér Anikó (Noszvaj), Tiszlavicz
Eszter (Eger), Török Lilla (Novaj).

Tornaszoba létesült a
jubiláló óvodában
A fennállásának 25. esztendejét
ünneplõ Vízimolnár utcai óvodában a létesítmény tágas udvarán
megépített, 60 négyzetméteres
alapterületû tornaszobát avatott a
minap dr. Nagy Imre polgármester. Az egyúttal a névadó ünnepség szerepét is betöltõ bensõséges ünnepségen – mások mellett
– megjelentek a város vezetõi, illetve több önkormányzati képviselõ. A vendégek között köszöntötték a Csíkszeredából, a testvéróvodából, valamint helyi óvodákból érkezetteket.

Maga a tornaszoba 60 négyzetméter alapterületû 12 négyzetméteres szertárral és 18 négyzetméteres elõtérrel kibõvítve. A
beruházás 15 millió forintba került. A tervezõje Báthory Csaba
építészmérnök, a kivitelezõje a
Forinvest Kft. Eger, a mûszaki ellenõre pedig Kun Sándor, a fõmérnöki iroda munkatársa volt.
A tornaszoba-avatás egyúttal
a névadó rendezvény is volt, a
késõbbiekben a Gyermeklánc
Óvoda nevet viselheti a
Vízimolnár utcai intézmény.

Átlaglakás távhõszolgáltatási díja
Infláció szerinti költség

Éves költség
(Ft-ban, ÁFA nélkül)

119 105
97 476

111 522

106 516

91 908

2001

86 153

81 285

2000

85 968

72 903
84 365

1999

69 826

60 000

76 695

80 000

92 633

100 000

101 155

120 000

67 100

Január utolsó harmadára beköszöntött a tartósan hideg idõ,
amit megtetézett, hogy Oroszországban is tombol a tél, s a
Magyarországnak
szállító
GAZPROM e miatt a szerzõdésben vállaltaknál kevesebb
földgázt juttat el hazánkba. A
kialakult helyzetben fontos szerepet kaphat az energiahordozóval való takarékosság.
Arról a kérdésrõl, hogy
mennyiben befolyásolhatja a
kialakult helyzet az egri távfûtés mûködését, dr. Barcziné dr.
Mihály Erzsébetet, az EVAT Rt.
ügyvezetõ igazgatóját, illetve
Zsebe Albert távhõ-szolgáltatási divízióvezetõt kérdeztük.
A szakemberek egybehangzó
véleménye szerint a mi éghajlatunkon a napokban tapasztalt
mínusz 15 Celsius fok körüli
hõmérsékletben nincsen semmi rendkívüli, a bajt az okozhatja, hogy tõlünk keletre viszont valóban nagy hideg van.
A hazánkban alkalmazott fûtés jellemzõen gázbázisú, ezért
is „izgalmas” kérdés, hogy Magyarország összes gázfelhasználása hogyan alakul ezekben
a napokban.
Mint megtudtuk, abból fakadóan, hogy a nagy erõmûvi és
távhõ rendszerek átállíthatók alternatív tüzelõanyagra (alapvetõen olajra), ezért a kevesebb
beérkezõ gáz miatti kiesés elvileg itt megtakarítható. Ezért is
lehet azt mondani, hogy az egri
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Egy egri – átlagos nagyságú, fogyasztású – lakás távhõszolgáltatási költségeinek alakulása

Dr. Törõcsik Miklós alpolgármester a tornaszoba avatásán
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FOGADÓÓRA – FOGADÓÓRA
Külterületi haszonbérlet

Tudnivalók a felvételi rendjérõl
(Folytatás az 1. oldalról)

A polgármester fogadóóráján jelezte egy lakos, hogy külterületi
mezõgazdasági hasznosítású területének bérleti díja megemelkedett. A 2003. október 30-án Eger MJV Önkormányzata
392/2003. (X.30.) számú közgyûlési határozata a külterületi mezõgazdasági hasznosítású ingatlanok haszonbérleti díjának emelésérõl döntött. Ezen emelések 2004. október 1-jén léptek hatályba, az emelt bérleti díjakkal a bérlõk elõször a 2005. évi haszonbérben találkozhattak. A közgyûlési döntés szerint nincs lehetõség a bérleti díjak módosítására.
Nyitvatartás-túllépés
Eger egyik vendéglátó egységének hétvégi nyitvatartásiidõtúllépésére panaszkodott egy utcabeli. A hivatal illetékesei
az egységben ismételt ellenõrzéseket végeztek. Ezek megállapításai alapján az üzemeltetõ üzletvezetõ figyelmeztetésben részesült. A figyelmeztetést tartalmazó levélben felhívták az üzletvezetõ figyelmét a nyitva tartás betartására, a
zeneszolgáltatás hangerejének csökkentésére és a zeneszolgáltatás bejelentési kötelezettségére a rendõrhatóság és a
jegyzõ felé. Amennyiben ezeknek nem tesz eleget, szabálysértési eljárás kezdeményezhetõ ellene, s végsõ esetben
Eger MJV jegyzõje a vendéglátó üzletet bezárathatja.
Telkek a Rudivárban

Hivatalunk felmérése alapján 3 olyan üres telek van a
Rudivárban, amelyek értékesítésére sor kerülhet közgyûlési döntést követõen. Ezen telkek felértékelése folyamatban van.
Amennyiben a közgyûlés az értékesítéshez hozzájárul, az ingatlanokat nyílt licites eljárás keretében értékesítik. Az érdeklõdõk
a városban megjelenõ rendszeres kiadványokban kísérhetik
figyelemmel a közzétételt.
Kamatelengedést kért a bérlõ

A fogadóórán egy ügyfél azzal a kérelemmel fordult a polgármesterhez, hogy önkormányzati tulajdonú bérlakás használata során
keletkezett hátralékára esõ kamat elengedésre kerüljön.
Hátralékkezelési szabályaink alapján a következõ válasz született: az ügyfél bérleti díját rendszertelenül fizette, és sokszor halmozott fel hátralékot. Együttmûködést az önkormányzattal való
egyezségre csak akkor mutatott, amikor ügye bírósági végrehajtási szakaszba került. Az önkormányzat utolsó lehetõségként
részletfizetési megállapodást kötött az ügyféllel, amelyet közjegyzõi okiratban erõsített meg.
Az ezt követõ idõszakban a rendszeres részletfizetéssel a tõke
tartozását kiegyenlítette. Nem lehet azonban eltekinteni a kamat megfizetésétõl sem. Valamennyi adós számára, akik részletfizetési megállapodást kötöttek az önkormányzattal, az egyezség
feltétele, hogy az elmaradt befizetésre esõ kamatot is megfizetni
tartoznak. Ettõl eltekinteni egyedi esetekben sem lehet.
A kamat fizetésére esõ kedvezmény részünkrõl az, hogy a megállapodás napjától a kamat összegét befagyasztjuk, onnantól
kezdve nem kamatozik tovább. Csak a kamattartozás kiegyenlítése után áll módunkban ismét bérleti szerzõdést kötni (nem
használóit) az ügyféllel.
Észrevétele, javaslata van a hivatal, az önkormányzat munkájával
kapcsolatban? Hívja ingyenes zöld számunkat:
06-80-200-882
A Városi Újság az interneten
http:// varosiujsag. eger.hu, http:// varosiujsag.agria.hu

A tanulói adatlapok második
példányát az általános iskola borítékba zárja és megõrizi oly módon, hogy ne lehessen hozzáférni.
A felvételi eljárás keretében a középfokú intézmények február 20.
és március 10. között szervezhetnek felvételi meghallgatást. Erre a
célra legalább kettõ napot kötelesek kijelölni.
Ha a középfokú iskola szóbeli
meghallgatást szervez, azon a szülõ jelen lehet. Az írásbeli vizsgát
követõen a középfokú iskola
nyolc napon belül egy munkanapot köteles biztosítani arra, hogy
a kiértékelt feladatlapokat a vizsgázó és szülõje az iskola képviselõjének jelenlétében megtekinthesse, azokról másolatot készíthessen és az értékelésre észrevételt tehessen.
A felvételt hirdetõ iskola legkésõbb az általa szervezett utolsó
felvételi vizsganapot követõ harmadik napon kifüggeszti a felvételi eljárás eredményét, a jelentkezõk rangsorolását és az elért eredményeket. Ezzel összefüggésben
a középfokú iskola igazgatója legkésõbb március 16-ig tagozatonként elkészíti az ideiglenes felvételi jegyzéket, ahol minden jelentkezõ neve mellé beírja a felvétellel
kapcsolatos döntését (rangsor, illetve elutasítás).
A jelentkezõk a vizsgákat követõen, március 16-17. között
módosíthatják a tanulói adatlapon feltüntetett rangsort. Az általános iskola a módosított (végleges) tanulói adatlapot 2006. március 20-án megküldi a Felvételi
Központnak.

Vizsgakezdés. Õk már eljutottak az érettségiig

A középfokú beiskolázás immár ötödik éve informatikai támogatással mûködik. Az oktatási
kormányzat erre a célra létrehozta
az ún. Középfokú Közoktatási Intézmények Felvételi Információs
Rendszerét, ismertebb néven az
úgynevezett KIFIR-t, mely az intézményektõl megkapott adatok
alapján a felvételi kérelmek rangsorának megállapításánál játszik
fontos szerepet.
A Felvételi Központ a beküldött tanulói adatlapok alapján iskolánként, tagozatonként elkészíti
a jelentkezõk ABC sorrendbe szedett jegyzékét és elektronikus formában március 27-ig megküldi a
középfokú iskoláknak, melyek
igazgatói április 12-ig tagozatonként elkészítik a végleges felvételi

Székely Gábor bemutatja a szerzõt és a mûvét
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jegyzéket, melyet elektronikus formában illetve kinyomtatva megküldenek a Felvételi Központnak.
Itt feltüntetik a felvehetõ tanulók
létszámát is.
A Felvételi Központ április 21ig visszaküldi a tanulói adatlap
alapján egyeztetett felvételi jegyzéket a középfokú iskolának. A
jegyzék kézhezvétele után a középfokú iskola április 26-ig megküldi a felvételrõl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezõknek és az általános iskoláknak.
A jelentkezés elutasítása esetén
a közoktatásról szóló törvény idevonatkozó rendelkezése alapján a
jelentkezõnek jogorvoslatra lesz
lehetõsége. A jogorvoslati eljárást
megindító kérelmet május 12-ig
annak az iskolának a fenntartójá-

hoz kell benyújtani, amelyiknek a
döntésével a tanuló, illetve szülõ
nem ért egyet.

Dr. Szegõ Ágnes:
Egri zsidó polgárok

A városi televízióban
mutatkoznak be

A Kossuth Lajos utcai zsinagógában mutatta be Székely Gábor
Orbánné dr. Szegõ Ágnes új könyvét, mely az „Egri zsidó polgárok”
címmel jelent meg. A kötet alig
több mint száz év történését öleli
fel: Egerben 1840-ben engedélyezték a zsidó családok letelepedését. Eltûnésük 1944-ben a
munkaszolgálattal, majd deportálásukkal kezdõdött. A könyvben
megjelentekbõl kitûnik: 1941-ben
Egerben 32,5 ezren éltek, közülük 1787-en voltak zsidók.

A Városi Televízió Eger az e heti
Pályaválasztási Napok mûsorát
megismétli a hét végén az alábbiak szerint: szombaton este fél
héttõl a Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és
Gimnázium bemutatkozása lesz
látható, 19.30-kor a Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Szakközépiskola, 20.55-kor az
Andrássy György Közgazdasági
Szakközépiskola bemutatkozása
kerül adásba.
A vasárnapi adásban este 6tól a Pásztorvölgyi Általános Iskola és Gimnázium, 19.40-tõl a
Kossuth Zsuzsa Gimnázium,
Szakképzõ Iskola és Kollégium,
20.30-tól a Bornemissza Gergely
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium, 21.15-tõl pedig az Informatikai, Közgazdasági, Nyomdaipari Szakközépiskola és Szakiskola bemutatkozását ismétlik.
A jövõ hét adásaiban kedden, szerdán és csütörtökön fél
héttõl majd fél nyolctól az
alábbi sorrendben láthatók az
iskolák bemutatkozásai: Dobó
István Gimnázium, Szent Lõrinc Szakközépiskola, Deák Ferenc Római Katolikus Általános
Iskola, Sancta Maria Leánygimnázium, Egri Kereskedelmi,
Mezõgazdasági Szakközépiskola, Szilágyi Erzsébet Gimnázium. Pénteken fél hétkor az
Eventus Üzleti Iskola lesz
mûsoron. (Ezeket az adásokat
a hét végén megismétlik.)

Zsuzsika néni és Bálint köszöntése

Polgármesteri látogatás a város legidõsebb és legifjabb emberénél
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Harangi Istvánné az Idõsek
Berva-völgyi Otthonának a lakója
hosszú évek óta. Az intézményben tartott karácsonyi ünnepségen dr. Szigethy Anna, az önkormányzat szociális bizottságának
elnöke, dr. Palotai Zsuzsa, a szociális iroda vezetõje és dr. Nagy Imre polgármester is megjelent egy
nagy kosár virággal, hogy felköszöntsék a december 28-án 104
éves Zsuzsika nénit.
A város elsõ babája 2006-ban
Kovács Bálint. Õt és anyukáját,
Sipos Beátát Eger polgármestere
lepte meg egy nagy csokor virággal, dr. Szakács Ferenc, a kórház
fõigazgatója pedig babaholmikkal kedveskedett.

KÁLMÁN ÁGNES A FELKÉSZÍTÕ
Legutóbb tévesen jelent meg,
hogy a Dobó István Gimnázium
tanulója, Losonczy Anna felkészítõ tanára Batári Antal tanár úr
volt. A tanuló a 2004/2005-ös tanévben az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny országos I. helyezettje, a versenyre Kálmán Ágnes tanárnõ készítette fel.
A tévedésért elnézést kérünk. Felkészítõ tanár kategóriában Batári Antal tanár úr több éves eredményes felkészítõ tevékenységéért
részesült jutalomban.
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Nagy siker a mûjégpálya

A karácsonykor megnyitott városi mûjégpálya igen jó fogadtatásra talált. Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet, a koripályát létesítõ EVAT Rt. ügyvezetõ
igazgatója elmondta: az igazgatóság már értékelte a sportlétesítmény mûködtetése elsõ idõszakának tapasztalatait, amelyeket pozitívnak ítélt. A január 15-ig eltelt három hét alatt 8000 fõ váltott jegyet, s a tapasztalatok szerint a hét végi napok és az esti órák különösen kedveltek. Az például menet
közben derült ki, hogy a bérelhetõ korcsolyák mennyisége kevés, ezt gyarapítani kellett. A látogatottabb idõszakokban a pálya közvetlen környékén
– az autók számának megnövekedése miatt, de a fegyelmezetlen parkolásból is fakadóan – elõfordul a parkolóhelyek zsúfoltsága, bár ezt 2-300 méteres sétával ki lehetne küszöbölni: a távolabbi helyeken ugyanis bõven vannak szabad parkolók. Dr. Barcziné dr. Mihály Erzsébet elmondta azt is, hogy
egyre inkább terjed a délelõtti csoportos látogatás az iskolák részérõl, bár erre a lehetõségre nem árt újból felhívni a figyelmet.
FOTÓ: PILISY ELEMÉR

Nyílt licit bérlõknek
Értesítjük a földhaszonbérlõket,
hogy a mezõgazdasági ingatlanok
hasznosításával kapcsolatos változásokat a Városi Újság és televízió,
valamint a polgármesteri hivatal
aulájában történõ kifüggesztéssel
tudatjuk a bérlõkkel.
A városi önkormányzat gazdálkodási bizottsága megtárgyalta és
jóváhagyja az önkormányzat tulajdonában lévõ mezõgazdasági
hasznosítású földterületek nyílt licites bérleti értékesítésére vonatkozó javaslatot az önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdálkodásáról szóló 5/2000. (II. 18.) sz.
rendelet 18. §-ban foglaltak alapján. A pályázati biztosíték összegét (amit a helyszínen kell befizetni) a bérlendõ terület éves induló
haszonbérleti díjának összegében,
a licitlépcsõt 500 forintban határozza meg. A bérleti szerzõdésekben kikötjük, hogy önkormányzati közösségi célú igény esetén a
bérleti szerzõdés kártalanítás nélkül felmondható. A haszonbérletek maximális idõtartamát a bizottság 10 évre határozza meg.
Ezen licitre kerülõ bérlemények
listáját a Városháza aulájában tekinthetik meg.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az Önkormányzat Vagyonáról és Vagyongazdálkodásáról szóló 5/2000. (II. 18.) számú
rendeletének értelmében az önkormányzat tulajdonát képezõ
külterületi földterületek értékesítését felfüggeszti.
A mezõgazdasági külterületi
ingatlanok értékesítése az ezen
területekre szóló hasznosítási
koncepció elkészültéig, határozatlan ideig szünetel.
A Nyílt licit 2006. február 09én 10 órakor a Városháza Dísztermében lesz.
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Rittenbacher Ödönt január 1-jei
hatállyal nevezte ki a közgyûlés a
Városgondozás Eger Kft. élére. Az
új igazgató a Városi Újság kérdésére elmondta: a dolgozóknak
történt bemutatkozásakor is kifejtette azon véleményét, hogy ez
a cég nem csinál mást, mint egy
tisztességes háztartás, amelyben
arra van szükség, hogy a csapadékvíz elvezetés rendben legyen,
hogy ne mossa el a víz a ház oldalát, a kertet tisztán tartsuk, sózzuk az utat, vagy a járdát söpörjük fel, a szemetet is rendbe kéne
tenni, ha pedig megengedhetjük
magunknak, még egy karácsonyi
díszkivilágítást is csinálhatunk a
ház körül. A különbség csak az,
hogy ez egy Eger méretû háztartás…
Rittenbacher Ödön egyébként Egerben született, de nem
itt töltötte gyermekkorát. Ennek ellenére minden nyara itt
telt el a nagymamájánál, és nagyon vonzódott a városhoz.
Miskolcon végzett középiskolai
tanulmányai után Lengyelországba került egyetemre, környezetvédelmi szakra az Országos Vízügyi Hivatal ösztöndíjá-

val. A végzést követõen határozottan Egerbe akart kerülni, s
ez így is történt.
Feleségével az ötéves egyetemi tanulmányai idején ismerkedett meg. Egerben tervezõként
kezdett dolgozni, 14 évet töltött
el a KEVITERV-nél (Kelet-Magyarországi Vízügyi Tervezõ Vállalat), ahol osztályvezetõ, késõbb az Észak-Magyarországi
Környezetvédelmi Egyesülésnél
fõmérnök, a Heves Megyei Vállalkozói Központban irodavezetõ, majd legutóbb a Terra-Vita
Környezetgazdálkodási Kft.-nél
mûszaki igazgató volt. Tíz évig
óraadóként tanított – hulladékgazdálkodás tárgyat – az
Eszterházy Károly Fõiskola Környezetvédelmi tanszékén.
– Olyan ez a cég, mint a méhkaptár, ahol mindenki tudja a
dolgát, de annyi a különbség,
hogy itt télen is dolgoznak, takarítanak a kaptár körül, s véletlenül ennek a kaptárnak Eger a
neve – fogalmazta meg a
Városgondozás Eger Kft.-vel
kapcsolatos hitvallását az igazgató a kft. év elején tartott ünnepi rendezvényén.

CIVIL – ÖNKORMÁNYZATI CSÚCSTALÁLKOZÓ

Pályázati felhívás
A Városi Diáktanács (VDT) pályázatot hirdet a szervezet logójának, emblémájának (kis méretû, egyszerû kép, kb. 5 cm x 5 cm) megtervezésére az alábbi formákban:
a) Elektronikus formában; (jpeg, tif, bmp, cdr) b) kézzel rajzolt formában.
A VDT egy 1996-ban alakult ifjúsági szervezet, ami az egri középiskolások érdekképviseletére jött létre,
továbbá számos rendezvényt szerveznek az Egerben élõ, tanuló fiatalok számára. További információ a
VDT-rõl a www.vdteger.hu honlapon. Pályázatot nyújthat be: egri lakcímmel rendelkezõ és/vagy Egerben
tanuló és/vagy Egerben dolgozó személy.
A pályázatot egy példányban kérjük eljuttatni az alábbi címre: Eger MJV Polgármesteri Hivatal, Közoktatási Iroda, Kormos Adrienn, 3300 Eger, Dobó tér 2. „Városi Diáktanács" megjelöléssel.
A pályázathoz ki kell tölteni egy adatlapot, amely a kiírással együtt ugyanitt átvehetõ, vagy letölthetõ a
www.vdteger.hu illetve a www.eger.hu honlapokról. Felvilágosítást kaphat Kormos Adrienn ifjúsági referenstõl a 36/523-790 telefonszámon.
A pályázat díjazása:
I. díj: 15.000 forintos; II. díj: 6.000 forintos; III. díj: 3.000 forintos vásárlási utalvány
Benyújtási határidõ: 2006. február 28. kedd 16.00 óra

A kölcsönös érdekek és értékek melletti elkötelezettség
teszi az utóbbi két évben folyamatossá az egri önkormányzat frakcióvezetõinek
és az egri Civil Kerekasztal
képviselõinek rendszeres találkozóját. A civil oldal képviselõi a Nemzeti Civil Alapprogram mûködésének megyei és városi tapasztalatai
mellett tájékoztatták az önkormányzat tagjait az NCA
választások elõkészületeirõl,
amelyekre a közeljövõben
Egerben kerül sor.
A frakcióvezetõk megfogalmazták igényüket egy civil kó-

dex elkészítése, a folyamatos
szakmai háttéranyagok kidolgozása és a még rendszeresebb kapcsolattartás ügyében.
A képviselõk várják a város
ez évi költségvetési koncepciójához a Kerekasztal véleményét, az önkormányzati Civil
Alap növelésének indoklását
és olyan, az egész város érintõ
kérdések
véleményezését,
mint a Keleti elkerülõ út, vagy
a közlekedés fejlesztése.
A helyi közélet politikai és
civil szereplõi megállapodtak
abban is, hogy még a város ez
évi költségvetésének elfogadása elõtt találkoznak.

2005 legjobb versenye volt az egri

Az Eger Rallye emlékezetese pillanat Egerszalóknál

Városi Újság * Eger polgármesteri hivatalának kiadványa *
Cím: Polgármesteri hivatal Eger, Dobó tér 2. * Telefon 36/523-700
Terjesztve ingyenesen, 24 000 példányban, Eger városában
A kiadvánnyal kapcsolatos észrevételekkel hívja
Szüle Rita sajtóreferenst: 523-700/711 – ISSN 1586-2313
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A Városi Újság
az Interneten is
http://varosiujsag.eger.hu
http://varosiujsag.agria.hu

A Magyar Nemzeti Autósport
Szövetség Bajnokok Bálja elnevezésû rendezvényén vehette
át az Év versenye díjat az Eger
Rallye megrendezéséért a várost képviselõ dr. Horuczi Csaba alpolgármester.
A díjat ugyan Eger önkormányzata kapta, de nagyon sok
ember érdemel dicséretet és köszönetet a szervezésért – nyilatkozott az alpolgármester a
Grand Hotel Hungáriában tartott eseményt követõen.
Dr. Horuczi Csaba külön kiemelte a rendezõ Laroco MSC-t,
személy szerint Lakatos Róbertet és Tóth Imrét, mint akiknek
elévülhetetlen érdemei vannak
a sikerben. Természetesen hozzájárultak a szakmai és közönségsikerhez a polgármesteri hivatal és a Városgondozás Kft.
munkatársai.
– Köszönettel tartozunk
Harmati Lászlónak, a megyei és
városi rendõri szerveknek, továbbá Eger lakóinak – fogalmazott az alpolgármester, aki elmondta azt is: jól haladnak az
idei verseny elõkészületei.
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A Városi Újság kérdésére
Tóth Imre szervezõ, magyar bajnok versenyzõ elmondta: az
MNASZ a nagyon szigorú FIA
szabályok alapján értékeli a versenyeket. A pontozólap több
száz szempontja alapján lett elsõ az Eger Rallye. Különösen a
nagy nézõszám, a biztonságos
lebonyolítás, a régió hozzáállása, a nagyon jó helyi és versenyadottságok, a kiemelkedõ szervezõi és sportbírói munka, a
nagy média-megjelenés nyomott sokat a latban.
Ami az idei versenyt illeti,
Tóth Imrétõl megtudtuk, hogy
2005 augusztusában kezdték
meg az elõkészületeket, így a
pályák biztonsági szempontból
való tervezését és engedélyeztetését. A jelek azt mutatják,
hogy a március 30. és április 2.
közötti versenyen rekord számú versenyzõre és nézõre számíthatnak. annál is inkább,
mert a futam egyúttal a Szlovák
bajnokság futama is lesz. Északi szomszédunktól közel negyven páros indulását várják a
szervezõk.
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