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Megduplázott alapterületen a Forrás
Háromszáztizenhatmillió forint címzett támogatással és 155 milliós önerõvel készült el a Forrás Gyermek és
Ifjúsági Központ rekonstrukciója. A
felújított épületet március 16-án
Bozóki András miniszter avatta fel.

A Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ felújított épületét Bozóki András avatta fel

SIKERES PANEL-PÁLYÁZATOK

Nyertes lakóházak
Az iparosított technológiával megépült lakóépületek energiatakarékos felújításával kapcsolatban
2005-ben – a kiírt határidõig – 57
társasház nyújtott be az egri önkormányzathoz pályázatot.
A benyújtott pályázatokat az önkormányzat feldolgozta és továbbította az Magyar Lakás- Innovációs
Kht. részére. Kolber István tárcanélküli miniszter és a Magyar
Lakás- Innovációs Kht. döntése értelmében a benyújtott pályázatokból 40 elnyerte az állami támogatást, 11 pályázatra a befogadó nyilatkozat megérkezett – elõzetes tájékoztatás szerint jó esélyek vannak a kedvezõ döntésre – 5 pályázat hiánypótlása a jelen idõszakban
folyamatban van. Az említetteken
túl egy pályázat befogadása megtörtént, de elutasítása várható.
Összességében a pályázattal érintett lakások száma kettõezerötszázhárom, az elvégzendõ munkálatok meghatározó többsége a társasházak
homlokzati
falának
hõszigetelését jelenti. A nyílászárók
cseréje, illetve gépészeti elem (elektromos hálózat) energiatakarékos
felújítása csak elenyészõ számban
szerepel éppúgy, mint a lapostetõk
hõ- és vízszigetelése.
A pályázatok összes beruházási
értéke meghaladja az egymilliárd
452 millió forintot, amibõl az önkormányzati önerõ 473 millió 789 ezer
forint. Az állami támogatás ötezer
forint híján 473 millió forintot, a társasházi önerõ pedig 515 millió 235
ezer forintot tesz ki.
Cikkünk további részében közzétesszük az elbírálásban részt vett
lakások címlistáját és a pályázaton
elért státusát.
(Folytatás a 3. oldalon)

*

Utazás Kiállítás 2006

Együtt bor, gasztronómia, történelem
A Hungexpo B pavilonjában az Utazás Kiállítás 2006 rendezvényre érkezõ látogatók többségének – minden
túlzás nélkül – az egri kiállítóhely tûnhetett elsõként fel. Nem azért, mert a
legjobb helyen volt látható, hanem
azért, mert ez a stand volt mindegyik
között a legszebb. Így látta ezt a zsûri
is, amely oda is ítélte a legszebb kiállítóhelynek járó díjat Egernek.
Eger 70 négyzetméteres területen
mutatkozott be az egyre népszerûbb
kiállításon. Miután a Magyar Turizmus Zrt. az idei esztendõt a „Bor és
gasztronómia” témaévének jelölte ki,
az egri megjelenés ennek megfelelõen két részbõl tevõdött össze: a
stand egyharmadában a borturizmust mutatta be a város, a másik részében a Pierrot megálmodta interaktív-kalandjáték filmet, a „Jumurdzsák
gyûrûjét” jelenítették meg.

A létesítmény alapterülete a felújítással 1570 négyzetméterrõl háromezerre nõtt. Az Imola építõipari cég
kivitelezésében határidõre befejezett
rekonstrukcióban megújult a szabadidõközpont színpadtere, új helyiségek
létesültek a kiscsoportos foglalkozások számára, a gyermekkönyvtár területe pedig a duplájára növekedett.
Önálló életet kezdhet a Harlekin Bábszínház is a Tavaszi Fesztivál kezdetén
avatott épületegyüttesben. A város
közgyûlése korábban már jóváhagyta
az intézmény névváltoztatását, amely
az ifjúsági szóval bõvült.
A központ jelképes kulcsát
Mészárosné Pusztai Éva igazgató vette
át a város fiataljai nevében.

A forradalomra emlékeztünk
„A hazát nem szavakban kell szeretni”

Az impozáns installáció falai között az egri turisztikai vállalkozások
mutatták be kiadványaikat, akciós
vendégcsalogató ajánlataikat. A standon a kiállítás folyamán az egri pincészetek reprezentálták a hegyközség borait a szakma képviselõi, illetve a látogatók számára. Ott volt boraival az Egervin Zrt., a Vincze Borászat, az Egri Korona Borház és Borfalu. A konferenciaturizmus képviseletében a Hotel Eger & Park Wellness és
Konferencia Központ mutatkozott be
a reprezentatív kiállításon. Rajtuk kívül a Turinform Eger, a Villa Citadella, a Premium Hotels Panoráma Hotel
Eger és Noszvaj, az Öko-Park Panzió
Szarvaskõ, valamint a Szent János
Hotel volt jelen.
A Városi Újság a március 16-tól 19ig tartó rendezvényen rövid interjút
kért Pierrot-tól.
(Folytatás a 3. oldalon)
A városi díszünnepséget ezúttal is a Petõfi téren rendezték

Nem szavakban kell szeretni a hazát, hanem tenni kell érte. A nemzeti ünnep jó alkalom a megújulásra,
megfiatalodásra – hangsúlyozta dr.
Nagy Imre, Eger polgármestere az
1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulóján a Petõfi téren megrendezett városi díszünnepségen.

Együtt az év borásza, Vincze Béla, Eger polgármestere dr. Nagy Imre és Pierrot, a Jumurdzsák gyûrûFOTÓ: NEMES RÓBERT
je „megálmodója” a kiállítás szakmai napján

Az idei esztendõben is zenés ébresztõre kelhetett a város, majd a
11 órakor a Petõfi téren kezdõdõ
ünnepséget megelõzõen térzenét
hallgathatott.
– A márciusi ifjak a haza és haladás, a szabadság és függetlenség jegyében cselekedtek, egységes akaratuk a
szabad európai közösség részévé tette
Magyarországot – mondotta az ünnepi szónok.

FOTÓ: KONCZ JÁNOS

Dr. Nagy Imre leszögezte: csak az
egység s az összefogás méltó a forradalom megünnepléséhez, különösen
Egerben, amely már 1848-ban is a hazafiság szimbóluma volt. A város polgármestere felhívta a figyelmet arra,
hogy a nemzeti színeket is a szabadságharcnak köszönhetjük. A piros az
erõ, a fehér a hûség, a zöld pedig a remény jelképe.
Az eseményen a Forrás Gyermek
Szabadidõközpont által kiírt szónoki
pályázat gyõztese, Farkas Dalma, az
egri Pásztorvölgyi Gimnázium tanulója is elmondhatta gondolatait. Az ünnepség végén a város és a megye vezetõi, a politikai pártok és civil szervezetek képviselõi tisztelegtek Petõfi
Sándor szobránál.
(Folytatás a 3. oldalon)
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Méltó képviselet, legszebb stand
(Folytatás az 1. oldalról)
Az Utazás Kiállítás 2006-on
külön installációt kapott a népszerû zenész-producer, Pierrot
irányításával
készülõ
Jumurdzsák gyûrûje interaktív
filmes játék, mellyel kapcsolatban a pruducer elmondta:
– Ami a produkcióból itt látható, a bemutató fázis csupán,
ami ennyit jelent, hogy ennek a
fórumnak, amelyen Eger jelen
van, s mely kiállítás a borról, a
gasztronómiáról szól, egyfajta
„melléklete” a Jumurdzsák gyûrûje. Az derül ki a megjelenésbõl, hogy igen, készül, valami
már látható belõle, és májusra
várjuk az elkészültét.
A kiállítás elsõ, nagyközönség számára is nyitott napján
feltett kérdésünkre Pierrot elmondta, hogy a fogadtatásból
még kevés „csapódott le”. Vélhetõen érvényes az, ami már az
elsõ szakmai napon megfogalmazódott: nagyon jó ötlet a
Jumurdzsák gyûrûje, olyan amirõl érdemes beszélni és akár a
jövõjét is érdemes tervezgetni.
– Ami már elõzetesen nagyon pozitív, hogy külföldi jelentkezõk vannak a forgalmazásra. Ez nem jelenti azt, hogy

már holnaptól játszható, de azt
igen, hogy ebben az évben már
külföldi játékosok kezében is ott
lesz. Terveink szerint május 15ére elkészülünk, s utána pedig
mindenféle mutációkat, lokalizált változatokat készítünk.
Pierrot szerint ebben az új legendában is van olyan hozadék,
amivel érdemes tovább foglalkozni. Többek között azzal,
hogyha ennek az interaktív
filmnek sikere van, akkor ehhez
kapcsolódóan kiállítás rendezhetõ Egerben. Például a film
kellékeibõl, díszleteibõl, tárgyaiból, jelmezekbõl.
A játék prezentációjában
egyébként az Egri Vitézlõ Oskola tagjai vettek részt.
A hivatal idegenforgalmi és
kulturális irodája a rendezvényen
új turisztikai kiadványokkal jelent meg. Új design-nal és tartalmi frissítéssel jelentek meg az
„Eger a borok városa” és „Eger
a fürdõk városa” tematikus kiadványok. Az „Eger a fesztivál városa” pedig bemutatta az idei
esztendõ gazdag turisztikai- kulturális programkínálatát.
Az egri standot erõsítette személyes jelenlétével Vincze Béla, a
2005-ös esztendõ „Az év bortermelõje” cím tulajdonosa.

A kiállítóhely – melynek installációját a budapesti Simon Judit tervezte – a legszebb standnak járó díjat is elnyerte a négynapos rendezvényen.

Félidõben a Tavaszi Fesztivál
Hagyományos helyszínén, a
Gárdonyi Géza Színházban az
Egri Szimfonikus Zenekar –
ugyancsak hagyományos – ünnepi koncertjével vette kezdetét a VI. Egri Tavaszi Fesztivál.
Az egri együttes Erkel Ünnepi nyitányának bemutatását
követõen tisztelgett a zeneszerzõ Bartók Béla elõtt, születésének 125. évfordulóján: „Két
arc” címmel egy Bartók-darab
is mûsorra került. A nyitókoncert záró darabjaként – Szabó
Sípos Máté dirigálásával –
Schubert C-dúr 7. szimfóniája
csendült fel.
Az Egri Tavaszi Fesztivál
részeként – a Forrás Gyermek
és Ifjúsági Szabadidõközpont
szervezésében,
de
a
Bartakovics Béla Mûvelõdési
Központban – március 17-én
nyílt meg a Krea-team Gyermek- és Diákszínházi Mûhelyek IV. Országos Találkozója.
Az április elejéig tartó fesztiválon ma egy kétnapos jazzfesztivál
kezdõdik
a
Mûvészetek Házában. A nyitónapon a Szakcsi Jr. Quartett, a
Babos Gyula által vezetett
Project Special, s a Trio
Midnight együttes lép fel.

2006. március 23-tól lehetõség
nyílik a polgármesteri hivatal
adóirodájával való elektronikus
kapcsolattartásra. Ennek biztosítására egy elektronikus
webhelyet hoztak létre, amely
lehetõvé teszi a kétirányú kommunikációt az iroda és az ügyfél között.
Az eAdó rendszer összefog
minden, a helyi adózással és
más önkormányzati hatáskörbe tartozó adóügyekkel kapcsolatos információt, mely segítségével egy helyrõl, egyszerû
formában tájékozódhatnak az
adózással kapcsolatban. Az
eAdó rendszer bevezetése fokozatosan történik.
Az eAdó szolgáltatás elérhetõ a város portálján, a
www.eger.hu címen, használatáról késõbb tájékoztatunk.

Nemzeti ünnepünk, március 15. alkalmából több
egri intézmény vezetõje is
magas állami kitüntetésben
részesült. Az érdemrendeket, érdemkereszteket,
illetve díjakat az érintettek
a fõvárosban megrendezett
ünnepségeken vették át.
A Magyar Köztársasági
Érdemrend Középkeresztjét
adományozta Sólyom László, a Magyar Köztársaság elnöke dr. Hauser Zoltánnak,
az Eszterházy Károly Fõis-

A

POLGÁRMESTERI HIVATAL PÁLYÁZATOT HIRDET

civil szervezetek, egyesületek, alapítványok részére
„Szakmai programok megvalósítása 2006. I. félév” címmel.
A pályázat célja: a városban mûködõ civil szervezetek, klubok,
alapítványok és közösségek programjainak támogatása, a helyi civil szektor közéleti részvételének segítése.
Támogatás igényelhetõ: rendezvények, alapképzések, konferenciák,
szakmai programok szervezésére.
Pályázatot nyújthat be: minden egri székhelyû jogi személyiséggel rendelkezõ egyesület, szervezet, szövetség, alapítvány, illetve önálló jogi
személyiséggel nem rendelkezõ csoport. A megpályázott programokat
legkésõbb 2006. július 31-ig meg kell valósítani, illetve a támogatást fel
kell használni. A nyertes pályázónak – szerzõdés alapján – a pályázati
programról és annak pénzügyi vonzatairól beszámolót kell készítenie.
A pályázatot egy példányban kell benyújtani Eger MJV Polgármesteri
Hivatalába (Eger, Dobó tér 2.), „Szakmai programok megvalósítása
2006. I. félév” megjelöléssel. A pályázati ûrlap átvehetõ a Heves
Megyei Civil Szolgáltató Központban (Eger, Bajcsy Zs. u. 9. Tel.: 515
- 743 vagy 415 - 822, vagy letölthetõ az Egri Civil Kapu internet portálról – www.eck.hu –, vagy a www.eger.hu városi portálról.
Nem pályázhat: közalapítvány; az a szervezet, melynek lejárt határidejû elszámolatlan támogatása, illetve lejárt határidejû köztartozása van.
Megjegyzés: a hiányosan, vagy nem megfelelõen kitöltött, a határidõ
után beérkezett pályázatok érvénytelenek, elbírálásukra nem kerül sor.
A pályázat beérkezési határideje: 2006. április 12.

A „panel-pályázatokon”
elért eredmények
(Folytatás az 1. oldalról)
Az állami támogatást elnyerte:
KARTÁVOLSÁG – Debreceniek a Krea-team fesztiválon



A forradalomra emlékeztünk
(Folytatás az 1. oldalról)

Elérhetõ az eAdó
szolgáltatás a város
honlapjáról

kola rektorának. Magyar
Köztárasági Arany Érdemkereszt elismerésben részesült
dr. Demeter András az
Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola igazgatója.
Az Ifjúsági, Szociális, Családügyi és Esélyegyenlõségi
Minisztériumban rendezett
központi ünnepségen – kiemelkedõ munkájáért – a
Magyar Köztársasági Bronz
Érdemkereszt kitüntetését vehette át dr. Ringelhann
Györgyné, a Petõfi utcai idõsek otthona igazgatója.

Göncz Kinga kitüntetéseket adott át az ifjúságvédelem,
a szociálpolitika és a mûvészet területén tevékenykedõ
szakembereknek.
Pro
Caritate – díj elismerésben részesült Farkas Zsuzsanna, a
SZETA Egri Alapítványa kuratóriumi elnöke.
A Honvédelmi Minisztériumban megtartott ünnepi
megemlékezõ eseményen az
I. osztályú Honvédelemért kitüntetõ címet adományozta a
tárca vezetõje Merczel Józsefnek, a Heves Megyei Közgyûlés alelnökének.

Faiskola út 2/a sz.; Rákóczi út
33-35-37/a; Bartakovics út 34
sz.; Árpád út 9-11 sz.; Olasz út
17-23 sz.; Kallómalom út 32-36
sz.; Cifrakapu út 144 sz.; Kallómalom út 64-66 sz.; Kallómalom út 56-62 sz.; Kallómalom
út 50-54 sz.; Kallómalom út
46-48 sz.; Kallómalom út 3844 sz.; Rózsa K. 8 sz.; Rózsa
K. 12 sz.; Kolozsvári út 45 sz.;
Mátyás kir. út 39-43 sz.;
Remenyik Zs. út 18 sz.; Vörösmarty út 40-44 sz.; Malomárok
út 17-23 sz.; Sas út 4. sz.;
Remenyik Zs. út 3 sz.; Vörösmarty út 54 sz.; Töviskes tér 10
sz.; Mátyás K út 51-55 sz.;
Berze Nagy J. út 1 sz.; Berze
Nagy J. út 5 sz.; Berze Nagy J.
út 9 sz.; Berze Nagy J. út 11
sz.; Faiskola út 4 sz.; Faiskola
út 6 sz.; Kiskanda út 8 sz.;

FOTÓ: NEMES RÓBERT

Kiskanda út 10 sz.; Mátyás K.
út 25-29 sz.; Szõlõ út 6-8 sz.;
Egészségház út 11 sz.; Kallómalom út 3-13 sz.; Berze Nagy
J. út 7. sz.; Csiky-Barkóczy u.
9-11; Faiskola út 12/c;
Kiskanda út 5 sz.
A pályázat befogadása
megtörtént:
Töviskes tér 1-9 sz.; Szarvas
G. út 7 sz.; Pozsonyi út 2 sz.;
Szõlõ út 10-12 sz.; Malomárok út 2 sz.; Kacsapart út 1
sz.; Kertész út 34 sz.; Hell M.
út 14 sz.; Hell M. út 16 sz.;
Hell M. út 18 sz.; Szarvas G.
út 5 sz.; Grónay út 9 – Deák
F. u. 16.; Pacsirta út 22-30 sz.;
Kiskanda út 2 sz.
Hiánypótlás alatt:
Olasz út 25-35 sz.; Pacsirta út
2-10. sz.
Elutasítás várható:
Deák F. út 6. sz.

URNAHELYEK MEGVÁLTÁSA
Kérjük azokat a lakosokat,
akik a Grõber urnatemetõben urnahelyet váltottak
meg, szíveskedjenek az urnahelyek engedélyben feltüntetett megváltási idejét ellenõrizni.
A lejárt használati idejû urnahelyeket a polgármesteri
hivatal fõmérnöki iroda városüzemeltetési csoportjánál
(Eger, Dobó I. tér 2. fsz. 16.
szoba) lehet további 10 éves
idõtartamra megváltani ügyfélfogadási idõben (hétfõn
13 óra és 16 óra között, szerdán 8 óra és 12 óra között,
valamint 13 óra és 17 óra
között, pénteken 8 óra és 12
óra között), továbbá ez az
interneten letölthetõ nyomtatvány kitöltésével elektronikus úton is kezdeményezhetõ. Ezzel kapcsolatban az
523-700/852 mell. telefonszámon lehet érdeklõdni.
Gadavics Gyula
irodavezetõ
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FOGADÓÓRA – FOGADÓÓRA
KI TAKARÍTSA

LE A JÁRDÁT?

Több bejelentés érkezett a polgármesteri hivatalba, arra vonatkozóan, hogy a téli idõjárás következtében lehullott havat nem
takarítják egyes közintézmények, illetve magántulajdonú ingatlanok elõtt a benne lakók.
Amennyiben a bejelentõk beazonosíthatóan megadják az érintett ingatlan címét, úgy hivatalunk – az Eger MJV Közgyûlése
30/2002. (XII.13) sz. a települési szilárd hulladék helyi közszolgáltatás ellátásáról, a köztisztaság fenntartásáról szóló rendelete alapján – felszólítja az ingatlan tulajdonosát (használóját), hogy köteles gondoskodni az ingatlan elõtti járdaszakasz,
járda hiányában egy méter széles területsáv, illetõleg ha járda
mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedõ terület tisztántartásáról, síkosság mentesítésérõl.
A rendeletben foglaltak megszegõjével, illetve a felszólításunknak eleget nem tevõ tulajdonossal szemben szabálysértési eljárás kezdeményezhetõ. Célunk azonban nem a büntetés, hanem annak az egyszerû, korábban jól mûködõ elvárásnak a kikényszerítése, hogy „mindenki söpörjön a saját háza tájékán”.

EPERFA: KIVÁGÁS NEM, GALLYAZÁS IGEN
Zöldszámon érkezett jelzés és kérés arra vonatkozóan, hogy a
Koháry út és Szvorényi út sarkán lévõ nagy eperfát vágják ki,
mert termése a járdára hullik, és csúszóssága veszélyezteti a
gyalogosokat.
A fõmérnöki iroda városüzemeltetési csoportja helyszíni szemlét tartott és az alábbiakról tájékoztatta az ügyfelet. Az eperfa
termésének szemetelõ hatása miatt valóban nem való közterületre, telepítése nem javasolt. Ez azonban nem jelenti azt, hogy
a már meglévõ fákat ezen indokok alapján kivágják. A város
több pontján is vannak eperfák, ami többlet takarítási munkát
jelent, de ugyanakkor nagy szerepük van a levegõ minõségének
javításában, jól bírják a városi klímát és a drasztikusabb kertészeti beavatkozásokat. Kivágását tehát nem javasoljuk, tekintettel azonban arra, hogy alsó ágai zavarhatják a közlekedést (gyalogos, jármû) gallyazását beütemezzük.

A

HIVATAL AZ ÚTKEZELÕHÖZ FORDUL

Levélben fordult hozzánk a felnémeti városrész egyik lakója,
hogy a négy sávos, egri út közepén egy repedés húzódik a háza
elõtt, s emiatt, amikor a teherautók áthajtanak a résen nagy rezgéseket hallanak, ami zavarja pihenésüket.
Fõmérnöki irodánk útkezelõ csoportja a helyszíni szemle után
arról tájékoztatta az ügyfelet, hogy a 25-ös számú fõút, a Magyar
Közút Kht. kezelésében van. Tavaly az õ kivitelezésükben kapott új aszfaltszõnyeget ez az út, s a régi és az új aszfaltszõnyeg
nem együttes mozgásának köszönhetõen a dilatáció mentén keletkezett újra repedés. A hiba korrigálása végett hivatalunk levélben fogja megkeresni az út kezelõjét.

KÖTELEZÕ EBOLTÁS
Tisztelt Ebtulajdonos!
Értesítem, hogy Eger és Szarvaskõ közigazgatási területén az
ebek veszettség elleni kötelezõ védõoltására a kerületi fõállatorvossal történt egyeztetés alapján az alábbi helyeket és idõpontokat határozom meg:
– 2006. március 27. hétfõ: 15-17-ig – Eger-Felnémet, Felvégi u. –
Kovács J. u. sarok; március 28. kedd: 15-17-ig – Kisasszony
temetõ parkoló; március 29. szerda: 15-17-ig – Hatvani temetõ
parkoló; március 30. csütörtök: 15-17-ig – Ady Endre u. parkoló;
április 3. hétfõ: 15-16-ig – Kölcsey tér; április 4. kedd: 15-16ig – Szarvaskõ Községháza elõtt.
PÓTOLTÁS
– 2006. április 6. csütörtök: 15-17-ig – Kisasszony temetõ parkoló.
Felhívom, hogy ebét (ebeit) a lakásához legközelebb esõ oltási
helyre – a fent közölt idõben – vezesse fel és oltassa be. A harapós, támadó természetû, valamint nagytestû kutyát pórázon és
szájkosárral kell felvezetni. Be kell oltani a 3 hónaposnál
idõsebb ebeket.
Az oltás díja: 1.600, azaz Ezerhatszáz forint, amit a helyszínen
kell megfizetni. Az oltás kötelezõ, ennek elmulasztása 30.000
forintig terjedõ pénzbüntetéssel jár és a vonatkozó rendeletek
szerint a be nem oltott ebet ki kell irtani.
Ha kutyája elveszett, elhullott, azt az 523-789 vagy 523-768 telefonon vagy a Polgármesteri Hivatalban szíveskedjen bejelenteni.
Az oltás helyszínén ebek belsõ élõsködõi elleni kötelezõ kezelésére
gyógyszert biztosítunk. Egy tabletta 10 kg testtömegû kutya
kezeléséhez elegendõ, ára 100 forint.
Dr. Estefán Géza jegyzõ

Megújult a Gárdonyi Emlékház
Március 13-án ünnepélyes körülmények között adták át a
felújított Gárdonyi Emlékházat Egerben. A beruházás
húszmillió forintba került.
A munkálatok során újrafestették a falakat, fertõtlenítették
a bútorokat és a közel négyezer
könyvet, valamint fûtést is beszereltek, a várban pedig új
szociális létesítményeket alakítottak ki a látogatók számára,
melyeket kulturált körülmények között használhatnak a
mozgássérült vendégek is.
A Vármúzeum látogatói szociális létesítményének korszerûsítésére 5-5 millió forintot
biztosított a város, illetve a megye önkormányzata.
Az avató ünnepségen dr.
Nagy Imre, Eger polgármestere Gárdonyi életmûvét méltatva úgy fogalmazott, hogy az
ma is jelen van az egriek mindennapjaiban. Emlékeztetett
arra is, hogy az ország legolvasottabb könyve az Egri csillagok lett 2005-ben.

ÚJ LOGÓ SZÜLETETT A

Újrafestett falak, fûtés, tisztaság, kulturált körülmények várják a látogatókat a közel húszmillió forintos beruházásból megújult
Gárdonyi Emlékházban
FOTÓ: KONCZ JÁNOS

VÁROSI PÁLYÁZATON

KÖZBESZERZÉS:

A Városi Diáktanács (VDT) pályázatot írt ki új logójának megtervezésére. A kiírásra 179 rajz
érkezett, rengeteg színes ötlet közül választotta ki a bíráló bizottság a nyerteseket:

Megjelenés alatti
hirdetmények:

I. helyezett: Gyõrfi András –15.000 forintos vásárlási utalvány a jutalma;
II. helyezett: Pintér - Balogh Amanda – 6.000 forintos vásárlási utalványt kap;
III. helyezett: Kovács Kázmér – 3.000 forintos vásárlási utalvány a jutalma.
Különdíjat kapott a Tinódi Sebestyén Általános Iskola,
ahonnan 56 pályázat érkezett be, jutalmuk 5.000 forint értékû édesség.
Az új logót a VDT molinóján, pólókon, szóróanyagokon fogja használni, valamint a honlapjukon is megtalálható lesz (www.evdt.atw.hu).

– Az önkormányzat 2006
évi útépítési és útfelújítási
munkáinak elvégzése tárgyában kiírásra kerülõ
nyílt közbeszerzési eljárás;
– Az önkormányzat
2006 évi járda, parkolóépítési és -felújítási munkáinak elvégzése tárgyában kiírásra kerülõ nyílt
közbeszerzési eljárás.

Tájékoztató a parlamenti választásokról
Tisztelt Választópolgár!
Négyévenként nyílik mód arra, hogy – alkotmányos jogunkkal élve – szavazatunkkal döntsünk arról, kik képviseljenek bennünket az Országgyûlésben.
Hazánkban 2006. április 9-én (I. forduló)
és április 23-án (II. forduló) kerül sor az országgyûlési képviselõválasztásra.
Mit kell tudni a szavazás helyérõl?
Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az Értesítõn feltüntetett szavazókörben szavazhat. A
szavazókörök kialakításakor az alábbi változások történtek: a Janicsár út a 21. szavazókörbõl a 20. számúba került, így a Janicsár út választópolgárai a Gárdonyi kert
5. szám alatt szavazhatnak; a 7. és 8. szavazókör helyének a címe: Hunyadi M.
Általános Iskola Eger, Fadrusz u. 1/a.; a
29. sz. szavazókör helyének a neve, címe:
Wigner J. Mûszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, Rákóczi u. 2.
A változások miatt fontos, hogy mindenki figyeljen arra, hogy az értesítõjén milyen
szavazóköri cím szerepel, ahol leadhatja
szavazatát.
Az a választópolgár, akinek személyi
okmányában lakóhelyként csak az Eger
településnév szerepel, szavazatát a 22.
szavazókörben, az Eszterházy Károly Fõiskolán (Eszterházy tér 1.sz.) adhatja le.
Amennyiben mozgásában akadályozva
van (pl. egészségi állapota folytán), úgy a
szavazást megelõzõen a Választási Irodától (tel.: 523-773, 523-771), a szavazás napján pedig a szavazatszámláló bizottságtól
kérhet mozgóurnát. Ebben az esetben a

szavazatszámláló bizottság két tagja fogja
Önt felkeresni a mozgóurnával.
Hogyan szavazhat, ha a szavazás napján
a lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik?
Aki a szavazás napján lakóhelyétõl távol,
de Magyarországon tartózkodik, az Egerben az Okmányirodában kapott igazolás
birtokában más településen is szavazhat.
Igazolást – az elsõ és második fordulóra egyaránt – ajánlott levélben április 4-ig,
személyesen pedig április 7-én 16 óráig
lehet kérni. (Okmányiroda; 3300 Eger,
Szvorényi u. 50. Tel: 36/511-000).

Az Okmányiroda választási
ügyfélfogadási rendje:
Hétfõ, kedd, csütörtök: 9-15 óráig
Szerda: 12-tõl 17 óráig
Péntek: 9 órától 11.30-ig
Hol szavazhat, ha lakóhelyet változtat a
két választási forduló között?
Az elsõ és második választási forduló
között lakóhelyet változtató választópolgár a második fordulóban nem az új, hanem a korábbi lakóhelyén szavazhat. Ennek érdekében az új lakcíme bejelentésekor az ügyintézõtõl szavazásra szolgáló
lakcímigazolást kap. Ezen igazolás birtokában keresheti fel az Értesítõben megjelölt szavazóhelyiséget.
Mit vigyen magával a szavazáskor?
Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát megfelelõen igazolja az
alábbi igazolványok valamelyikével:

– lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
– személyazonosító igazolvány (kártya
formátumú), vagy útlevél, vagy 2001. január 1-jét követõen kiállított kártyaformátumú vezetõi engedély.
Ezek azonban csak érvényes lakcímigazolvánnyal együtt fogadhatók el.
Ha lakóhelyétõl eltérõ településen tartózkodik a szavazás napján, akkor az
„Igazolás a lakóhelytõl eltérõ helyen történõ szavazáshoz” megnevezésû nyomtatványt kell magával vinnie a szavazókörbe. Ha a két forduló között lakóhelyet
változtatott, vigye magával a „Szavazásra
szolgáló lakcímigazolás a második fordulóban” elnevezésû nyomtatványt.
Mit kell tudni még a szavazásról?
Szavazni csak személyesen, reggel hat
órától este hét óráig lehet. Amikor felkeresi a szavazókört, a szavazatszámláló bizottság köteles ellenõrizni az Ön személyazonosságát. Ezután megkapja a jelenlétében lepecsételt szavazólapokat, amelyeknek átvételét a névjegyzék aláírásával kell
igazolnia. Érvényesen szavazni a jelölt, illetõleg a lista neve alatti, feletti, vagy melletti körben, tollal írt két egymást metszõ
vonallal lehet + vagy x. Ha Ön elrontja valamelyik szavazólap kitöltését, és ezt még a
szavazat urnába dobása elõtt jelzi, a szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólapot egy alkalommal kicseréli.
Korsósné Turai Gertrúd,
Választási Iroda vezetõhelyettes
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Ismét Egerben startol az autórali

PROGRAMOKBÓL

A verseny idõrendje
Március 31. péntek:
PROLÓG – Mezõkövesd repülõtér 13.00 – 18.00:
Üldözéses körverseny –
fordított sorrendben
Ünnepélyes rajt – Eger
Dobó tér – fordított sorrendben 17.00 - tól

Indul az idei szezon. Képeink a tavalyi esztendõ legjobb futamának bizonyult Start Autó Rallye-n készültek

Március 31. és április 2. között rendezik meg Egerben a magyar rali bajnokság nyitófutamát. A III. Start Autó Eger
Rallye ezúttal már nemzetközi erõpróba is lesz, hiszen a legjobb magyar párosok mellett Ausztriából, illetve a három visegrádi országból – cseh, szlovák, lengyel – is láthat versenyzõket a közönség. Az elõzetes adatok szerint másfélszáz autó
gördül majd le a Dobó téri rajtdobogóról.
Az idei raliszezon nyitóversenyének újdonsága lesz, hogy
négy napig tart a verseny.
Kezdõdik minden azzal, hogy
március 30-án egész nap teszt
lehetõséget biztosítanak a rendezõk a csapatoknak, ami
azért fontos – ezt az elmúlt év
is bebizonyította –, mert fél év
után elõször a legtöbb pilóta
itt ül újra versenyautóba. A
teszt útvonalát a szervezõk
Bükkszék mellett jelölték ki,
az élmezõny itt délután négy

Jubiláló gyár –
kitüntetett
elnök igazgató
Tíz évvel ezelõtt kezdte meg
mûködését Egerben 300 dolgozóval a ZF Hungária Kft. Mára
megduplázódott a foglalkoztatottak száma, a cég termelési értéke 117 millió euróra nõtt. A
gyár további üzleti kilátásai a
forgalom négyszerezõdését ígérik. A hightech gyártási technológiát alkalmazó cég jól képzett
mérnökökkel, szakmunkásokkal érték el eredményeiket.
A MAN, IVECO, DAF,
SCANIA, Renault buszok és
teherautók - hogy csak a legnagyobb európaiakat említsük az általuk gyártott váltókkal
futnak. A ZF Hungária Kft telephelyén az elmúlt években
egy másik, dinamikusan fejlõdõ vállalkozás is megjelent: a
kormánymûveket gyártó ZF
Lenksysteme Hungária.
A születésnapi ünnepségen
dr. Ulrich Diller elnök igazgató
és dr. Nagy Imre, Eger polgármestere mondtak ünnepi köszöntõt. Az elnök igazgató
egyébként március 15. alkalmából a Magyar Köztársaság
Tisztikeresztje kitüntetésben
részesült, melyet egy március
27-i cégünnepségen nyújtanak
át Ulrich Dillernek.

órától próbálgatja majd az autókat, ahol – a versenyszervezõk reményei szerint – a szurkolók minél több WRC-vel és
szuper 1600-as raliautóval találkozhatnak.
Március 30. egyben a gépátvétel napja is, amelynek –
reggeltõl késõ délutánig – a
Dr. Kemény Ferenc Sportcsarnok ad majd otthont. A versenyiroda és a sajtóközpont
az elmúlt évhez hasonlóan a
Hotel-Park Egerben található.

A

A Start Autó Rallye történetében elõször rendeznek prológot. Egerben erre nem található
megfelelõ hely, így 31-én a közeli mezõkövesdi volt katonai repülõtéren rendezik a tét nélküli,
öt kilométeres bemelegítést. A
prológ délután egytõl este hatig
kínál látnivalót, és ezzel párhuzamosan 17 órától a megyeszékhelyen, a Dobó téren tartják az ünnepélyes megnyitót és
rajtceremóniát. Ez a látványosság ezreket vonz Magyarország
egyik legszebb terére.
A szervezõk úgy látják, hogy
itthon a Start Autó Eger Rallye
rajtol a legimpozánsabb környezetbõl. Mind a prológra,
mind pedig a rajtceremóniára a
legmagasabb rajtszámtól visszafelé érkeznek majd az autók.

FÕMÉRNÖKI IRODA A KÁTYÚZÁSRÓL

Folyamatosan javítanak
A téli fagyok okozta úthibák
kijavítását április 3-án kezdik
meg az önkormányzati kezelésben lévõ utakon – tudtuk
meg a fõmérnöki iroda
illetékeseitõl. Korábbi munkakezdésre a szükséges aszfalt gyártásának megkezdéséig nincs lehetõség. Ezen idõpontig csak a téli, úgynevezett hideg aszfalt alkalmazásával tudják a kifejezetten
balesetveszélyes hibákat kijavítani, ideiglenesen.
Az ütemterv összeállításánál figyelembe veszik az utak
forgalomnagyságát,
azt,
hogy tömegközlekedési útvonalként a helyi járatú autóbuszok azt használják-e. Az
elsõ utcák között szerepel
így a Deák Ferenc utca, a
Kertész utca, a Hadnagy utca, a Klapka Gy. utca, a Kossuth L. utca, a Szvorényi utca, a Felsõvárosban a Malomárok utca. A „hideg-aszfaltozási” munkákat követõen – várhatóan május hónapban – kerül sor a gyûjtõutakon keletkezett hibák kijavítására:
Pozsonyi
út,
Maklári út, Vallon út, Csiky
S. utca, Cifrakapu tér stb.

Ezt követõen – a rendelkezésre álló keret függvényében – kerülhet sor a lakó- és mellékutcák
burkolathibáinak kijavítására.
– Természetesen a balesetveszélyes hibákat a város teljes
úthálózatán kijavíttatjuk, függetlenül az útkategóriától és a
hálózatban betöltött szerepétõl
– fogalmazott az iroda
illetékese. – Az úthibákkal kapcsolatban közvetlenül is fordulhatnak a polgármesteri hivatal
fõmérnöki irodájához (Eger,
Dobó I. tér 2., Tel.: 36/523740), ahol nyilvántartásba
vesszük a hiba helyét és intézkedünk a kijavításáról.
A téli úthibák kijavítása útkezelõi feladat, így azon utcákban, amelyek nincsenek önkormányzati tulajdonban, kezelésben, nem végezhet a város
karbantartási munkákat. Az
országos közúthálózat részét
képezõ utak – 25-ös számú fõút
átkelési szakasza, Ostorosi út,
Vécsey-völgy út, Vécsey Sándor
út, Tetemvár út, Malom út,
Baktai út, Szalóki út – karbantartását a Magyar Közút Kht.
Heves Megyei Területi Igazgatósága (Eger, Deák F. utca 49.,
Tel.: 36/511-351) végzi.

*

A Klementina repülõtér április 1-jén és 2-án a verseny
központja lesz. Itt alakítják ki
a szervizparkot, és praktikusan egy rövid gyorsasági szakaszt is kijelöl a rendezõ. Így,
akik ezt a helyszínt választják,
amellett, hogy testközelbõl láthatják, mi történik a színfalak
mögött, ízelítõt kaphatnak a
versenybõl is.
Az elsõ nap 12, a második
nap 6 gyorsasági vár a csapatokra. Vasárnap délután két
órára, 168 kilométer gyorsasági
megtétele után derül majd ki,
2006-ban ki nyerte a Start Autó
Eger Rallyet. Az elsõ versenyen
a helyiek kedvence, Turi Tamás
szerezte meg az elsõ helyet, egy
évvel késõbb, 2005-ben pedig
ifj. Tóth János végzett az élen.

Az elmúlt két évben is bebizonyosodott, hogy Eger szívesen fogadja a magyar ralis
társadalmat, a város kiemelt
rendezvényeként kezeli a szezon elsõ versenyét. Április idegenforgalmi szempontból
még nem frekventált idõpont,
ezért a város vállalkozói szférájának is fontos, hogy ki lehet tenni a „megtelt” táblát a
megyeszékhelyre.
A versennyel kapcsolatban
hétfõn Egerben megtartott sajtótájékoztatón dr. Nagy Imre
polgármester külön is hangsúlyozta, hogy ennek a rendezvénynek egyik kézzelfogható
eredménye az idegenforgalmi
és vendéglátóhelyek teljes kapacitással való mûködése.
-llye

Április 1. szombat:
1. Egerszalók – Egerszólát
– Tarnaszentmária 13,60
km aszfalt – 09.03;
2. Terpes – Bükkszéktetõ
10,30 km aszfalt – 09.39;
3. Egerbocs – Szarvaskõ
7,10 km aszfalt – 10.12;
4. Mezõkövesd – körverseny 5,30 km aszfalt – 11.13;
4A
Szervizpark
BE
(Mezõkövesd „A”) – 11.23;
4B Szervizpark KI – 11.43;
5. Egerszalók – Egerszólát
– Tarnaszentmária/2 13,60
km aszfalt –12.43;
6. Terpes – Bükkszéktetõ/2
10,30 km aszfalt – 13.17;
7. Egerbocs – Szarvaskõ/2
7,10 km aszfalt – 13.50; 8.
Mezõkövesd – körver-seny/2
5,30 km aszfalt – 15.03;
8A
Szervizpark
BE
(Mezõkövesd „B”) – 15.13;
8B Szervízpark KI – 15.33;
9. Egerszalók – Egerszólát
– Tarnaszentmária/3 13,60
km aszfalt –16.33;
10.
Terpes
–
Bükkszéktetõ/3 10,30 km
aszfalt – 17.07;
11. Egerbocs – Szarvaskõ/3
7,10 km aszfalt – 17.40;
12. Mezõkövesd – körverseny/3 5,30 km aszfalt –
18.53
12A Szervizpark BE
(Mezõkövesd „C”) –19.03.

Közbeszerzési fórum

Az idén az eljárások elérhetik a 3 milliárdos értéket
Március 21-én közbeszerzési
fórumot tartott az önkormányzat a Megyeháza dísztermében. A fórumon elõadások
hangzottak el a 2004. és 2005.
év közbeszerzési tapasztalatairól, a 2006. évben bekövetkezett törvényi változásról, az önkormányzat idei közbeszerzési
elképzeléseirõl illetve a közbeszerzési rendszer internetes elérhetõségérõl.
Dr. Nagy Imre, Eger polgármestere bevezetõ elõadásában
elmondta, hogy az elmúlt évek
során több száz közbeszerzési
eljárást bonyolított le a hivatal
és egyre nagyobb tapasztalatot
szerzett ezen a területen.
A közbeszerzési eljárás
„tisztaságára” a képviselõtestület tagjaiból és a szakirodák vezetõibõl alakult
közbeszerzési
bizottság
ügyel és dönt az ajánlatokról. Tanácskozási joggal a
Heves Megyei Kereskedelmi

és Iparkamara és az érintett
intézmények képviselõi is
részt vesznek az üléseken.
A polgármester felhívta a
mintegy félszáz érdeklõdõ figyelmét a város megújult internetes
honlapjára – www.eger.hu –,
amely lehetõséget biztosít elektronikus ügyintézésre és sok városi, városházi információ mellett a vállalkozások a hivatali
közbeszerzésekrõl is hírt kaphatnak, a közbeszerzési hírlevélre feliratkozhatnak.
A közbeszerzési fórumon
Koczka Ferenc projektmanager bemutatta a város honlapját, azon a közbeszerzési felület elérhetõségét. Javasolta,
hogy a vállalkozások jelentkezzenek fel a hírlevélre,
amely általános és az egyes eljárásokról konkrét információval is szolgálnak. A honlapon májustól olvasható lesz az
önkormányzat 2006-os közbeszerzési terve is.
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2004-ben a hivatal 105 közbeszerzési eljárást folytatott le
mintegy 1,8 milliárd Ft értékben. 2005-ben az eljárások száma 96 volt, de a pályázatok értéke már meghaladta a 2,7 milliárd forintot.
2006-ra a közbeszerzési terv
elkészítése folyamatban van,
azonban az elõzetes adatokból
jól látszik, hogy idén több,
mint 3 milliárd forint értékben
folytat majd közbeszerzési eljárást a hivatal.
Szántósi Rafael alpolgármester ismertette a közbeszerzési
törvény ez évi változásait (az
elõadás anyaga a város internetes honlapján olvasható).
Felhívta a figyelmet az ajánlati
dokumentáció pontos, kiírás
szerinti összeállításának fontosságára, hisz akár egy aláírás, oldalszámozás elmaradása, igazolás be nem csatolása
az ajánlat érvénytelenségét
eredményezheti.
Észrevétele, javaslata van?
Hívja az ingyenes
zöld számunkat!
06-80-200-882

