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Szalóki út: helyére került az alapkõ

A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ Kiss Péter lezárja a – késõbb az alapkõbe helyezett – fémhengert

ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕVÁLASZTÁS:

Egerben lesz második forduló
Tisztelt Választópolgárok!
Heves megye I. számú választókerületében – vagyis Egerben,
Felsõtárkányban, Noszvajon, és Szarvaskõben – a 2006. évi országgyûlési
képviselõválasztás I. fordulója érvényes, de eredménytelen volt, ezért a II. fordulóra 2006. április 23-án kerül sor, amikor már csak egy szavazólapon, az
egyéni jelöltekre lehet szavazni.
Errõl a választópolgárok külön értesítést nem kapnak, mindenki az I. forduló
elõtt kapott értesítõjén szereplõ szavazókörben adhatja le szavazatát.
Aki a szavazás napján lakóhelyétõl távol, de Magyarországon tartózkodik,
az I. forduló elõtt kért, és kapott igazolás birtokában más településen is szavazhat. (Igazolást kérni a II. forduló elõtt már nem lehet.)
Szavazni a következõ igazolvány(ok) bemutatásával lehet:
– érvényes lakcímet tartalmazó személyazonosító igazolvány vagy,
– lakcímigazolvány és a) személyazonosító igazolvány, vagy b) útlevél, vagy
c) 2001. január 1-jét követõen kiállított vezetõi engedély.
Aki állandó lakhelyétõl távol szavaz, a kapott igazolást is feltétlenül vigye magával!
dr. Estefán Géza
Választási Iroda Vezetõje

*

A Regionális Operatív Program
(ROP) keretében összesen egymilliárd forintos – európai uniós és állami – támogatással épülhet meg az
Egerszalókot Egerrel összekötõ,
több mint 5 kilométer hosszú út,
amelynek alapkövét alig két hete
rakták
le
Kiss
Péter,
a
Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ kancelláriaminiszter és dr. Nagy Imre
egri polgármester részvételével. Az
új út hozzá fog járulni ahhoz, hogy
az egerszalóki fürdõ- és szállodaberuházás bekapcsolódhasson az ország turisztikai vérkeringésébe. Az
út várhatóan még az idei esztendõben elkészül.
Nem csak Egerszalók településnek, hanem Heves megye és az
egész észak-magyarországi régió
egyik legjelentõsebb és legkomplexebb beruházásának teremti meg az
infrastruktúrát és a megközelíthetõséget az új összekötõ út.
Nagy körültekintésre és stratégiai
gondolkodásra vall, hogy az útépítéssel egy idõben megvalósul a víz

és szennyvíz csatorna kiépítése, valamint az elektromos kábelek föld
alá vitele is. Ezzel biztosítottá válik
a messze földön híres gyógyvízre
épült új egerszalóki gyógyfürdõ és
az épülõ szálloda, valamint a parcellázásra kerülõ telkeken épülõ házak
megfelelõ közmûellátása.
A beruházáshoz szorosan kapcsolódva hamarosan kerékpárút is
épül az új út mentén.
Az útépítés közel másfélmilliárd
forintos költségéhez az Európai
Unió a Strukturális Alapokon keresztül 833 millió forinttal, a magyar kormány további 167 millió forinttal járult hozzá az összesen
ezernégyszázhatvannyolc millió forintos költséggel megvalósuló beruházáshoz.
Az õszre elkészülõ út és az infrastruktúra révén újabb lendületet
kaphat Eger és a kistérség idegenforgalma. A nyár elején átadásra kerülõ gyógyfürdõ és az épülõ gyógyszálló komplex kínálatot nyújt majd
az ideérkezõ vendégeknek.

Pályázaton nyert a Törökfürdõ
Sajtótájékoztatón jelentették be tegnap, hogy az Eger Termál Kft. nettó
466 millió forint állami támogatást
nyert a Törökfürdõ idegenforgalmi
hasznosítására. A pályázatot a Magyar Turisztikai Hivatal írta ki a mûemlék fürdõk felújítására.
A beruházás teljes összege 779
millió forint, melybõl 110–110 milliót a városi és a megyei önkormányzat biztosított. A pályázó Eger Termál Kft. 93 millió forint bankhitelt
vállalt az önrészhez.

A Reumakórház mellé új, 1265
négyzetméteres gyógyászati részleg
épül (301 millió forint), a modern
eszközök beszerzésére 40 millió forintot biztosítanak a pályázati kereten kívül.
A Törökfürdõ medencéit, az épületet felújítják, bõvül a szolgáltatások köre, a tetõtérben 330 négyzetméteres gyógyászati részleget alakítanak ki.
A közbeszerzési eljárás lebonyolítása után az új gyógyászati részleg
építésével kezdõdik a beruházás, a

tervek szerint 2007 tavaszán. A Törökfürdõ mûemléki feltárása után
újítják fel az Európában egyedülálló
épületet, s a megújult fürdõ 2008 év
végén már fogadhatja a vendégeket.
A beruházás révén a járóbeteg
gyógyászati ellátás színvonala emelkedik, duplájára nõ a vizes terápiás
részleg, 25 új munkahely létesül.
A felújított létesítmény továbbra is
önkormányzati tulajdonban marad.
A Törökfürdõ szolgáltatásait a turisták és a kórházi ellátást nem igénylõ
helybeliek is igénybe vehetik.

Kulturális évadnyitó
A Tavaszi Fesztivál egyben a kulturális
évadnyitó is Egerben. Vidéki városi rendezvényként része a Budapesti Tavaszi
Fesztiválnak – hívta fel a figyelmünket
dr. Törõcsik Miklós alpolgármester, amikor a nemrégiben lezajlott programegyüttes értékelésére kértük.
– Az egri fesztivál egyre látogatottabb,
felépítését tekintve pedig kisebb önálló
fesztiválokból áll össze a teljes rendezvény – fogalmazott az alpolgármester. –
Ezek az önálló „egységek” jelentõs mûvészeti súllyal bírnak és egyre népszerûbbek. Említhetem példaként a Nemzetközi
Bábmûvészeti Fesztivált, vagy a Monodráma Fesztivált. Az elõbbiben láthatták az
érdeklõdõk például a Túl a maszat hegyen
címû elõadást, ami egyben a darab vidéki
bemutatója is volt, az utóbbiban olyan ku-

riózum számba menõ, és egyben átütõ sikert arató bemutatót, mint ami Lola Blau
elõadása is volt. De kiemelhetem a Bartók
Béla születésének évfordulóján – a Nemzeti Filharmonikus Zenekar részvételével és
Kocsis Zoltán vezényletével – tartott koncertet, ami országra szóló siker volt.
Az alpolgármester kiemelte a helyi mûvészek elévülhetetlen érdemeit az Egri Tavaszi Fesztiválok – folyamatos – sikerében.
Jó példaként említette az Ifjú Tehetségek
Mûhelye szervezésében immár negyedszer
megtartott Krea-team Fesztivált.
– Örömmel állapíthatjuk meg, hogy a
közönség egyre nagyobb számban látogatja Eger kulturális évadnyitóját, és ma
már nyugodtan kijelenthetjük, hogy a
fesztivál valódi közönségsiker is – mondotta dr. Törõcsik Miklós.

TÖBB VENDÉG. Az elmúlt évben 25.9 %-kal több belföldi turista érkezett Egerbe, mint az elõzõ évben, a vendégéjszakák száma is nõtt 35%-kal. E növekedésben jelentõs szerepet játszik a konferenciaturizmus, amelyhez a Hotel Eger Park két éve mûködõ Kongresszusi Központja jelentõsen hozzájárult – mondta dr. Nagy Imre polgármester Harmati Lászlóval, a hotel igazgatójával közösen tartott sajtótájékoztatón, amelyet a jubileumi évforduló alkalmából hívtak össze
FOTÓ: KONCZ
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Nyolcvanöt éves a „Közgé”
A héten megtartott Andrássynapokkal vette kezdetét az az
eseménysorozat, ami az
Andrássy György Közgazdasági Szakközépiskola alapításának 85. évfordulóját hivatott megünnepelni.
A jubileum alkalmából az
intézmény külön kiadványt
is megjelentet, amelyben áttekintik az iskola múltját és
jelenét.
„Öt évvel ezelõtt, amikor
felvettük iskolánk névadójának nevét, büszkén forgattuk
erre az alkalomra készült jubileumi
kiadványunkat.
Mennyi fáradozás, tanár és
diák összefogása, szakértelem és ötlet kellett akkor ahhoz, hogy bemutathassuk
azt a színes életet, komoly
szakmai tevékenységet, melyet e nagy esemény bekövetkeztéig elértünk. Mintha
csak tegnap történt volna!
Pedig öt év nagyon hosszú
idõ. Teljesen új utakat kellett
keresnünk felgyorsult világunkban. Tanárnak, tanulónak egyaránt választ kell adnia az információs társadalom napi kihívásaira, s nem
utolsó sorban - bár örömmel
vártuk - az EU-hoz való csatlakozás következményeként

kialakult embert próbáló
feladatokra.”
– írja a kiadvány
köszöntõjében
dr. Demeter
András, az
dr. Demeter András
iskola igazgatója.
A mai iskola jogelõdjét, az
Egri
Római
Katolikus
Négyévfolyamú Fiú Felsõkereskedelmi Iskolát egyébként
Szmrecsányi Lajos érsek alapította
1921-ben,
gróf
Klebelsberg Kunó vallás- és
közoktatási miniszter engedélyezésével.
Az igazgató szerint az iskola 56 tanári státuszát betöltõ
62 pedagógus igazi innovatív
közösség. Folyamatosan bõvíti a tanulók lehetõségeit, javítja az intézményben folyó oktató-nevelõ munkát.
– A következõ öt év „A
Közgazdasági Szakoktatásért”
alapítvány szervezésében induló felnõttképzés beindításával kezdõdik. Az elmúlt 85 év
biztosíték arra, hogy ez a képzési forma is sikeres lesz, s tovább öregbíti az iskola hírnevét – fogalmaz dr. Demeter
András.
(-ke)

FELHÍVÁS
Az Egri Civil Kerekasztal megbízásából mûködõ Eger Ünnepe Szervezõ Bizottsága felhívja a városban mûködõ civil szervezeteket a XI. Eger Ünnepe 2006 programjában való közremûködésre és várja az önkéntes, önszervezõdõ, öntevékeny civil szervezetek jelentkezését.
Az ünnep idõpontja: 2006. szeptember 15-16-17.
Jelentkezni írásban, a Heves Megyei Civil Szolgáltató Központban (Civil Ház) beszerezhetõ „Jelentkezési lapon” lehet
2006. április 20-ig.
Bõvebb információ:
Telefon: 36/ 518-218, 515 - 743
Honlap: www.eck.hu
Cím: Eger, Bajcsy Zs, u. 9.

Megújulhat a felnémeti városrész



A pásztorvilgyi iskola aulájában sok érdeklõdõ gyûlt össze, hogy meghallgassa a polgármesteri tájékoztatót

Április elsõ hetében a Pásztorvölgyi Általános Iskola és
Gimnáziumban megtartott lakossági fórumon adott tájékoztatást dr. Nagy Imre, a város polgármestere Felnémet
rehabilitációs programjáról. A
beruházás közel másfél milliárd forint költségû, melybõl a
saját rész mintegy 278 millió
forint lesz.
Dr. Nagy Imre arról számolt be egy múlt heti, nagy
érdeklõdéssel kísért lakossági
fórumon, hogy megtörtént a
város által januárban benyújtott pályázat szakmai bírála-

JELENTKEZÉSI LAP a „Virágos Egerért, szép környezetért” versenyre
A kiírás a polgármesteri hivatal által immár tizennegyedik éve meghirdetett versenyen alapul,
célja, hogy az egri polgárokkal együttmûködve egy vonzó, vendégváró városkép alakuljon ki.
A verseny kategóriái:
I. Lakossági – a) Épületablak, erkély virágosítása (társasházak, magánházak) b) Elõkertek,
kertek - növényültetése c) Társasházak elõkertjei környezete – növényültetése d) Egységes
utcaképnél utcák is jelentkezhetnek, házszámtól házszámig megjelöléssel;
II. Idegenforgalmi – a) Vendéglátó-ipari elõkert virágosítása, növénykiültetése, esztétikai megjelenése b) Szállodák, panziók esztétikai megjelenése, növénykiültetése (utcai homlokzat, elõkert,
belsõ udvar, belsõ tér)
III. Intézményi (1. Oktatási, 2. Egyéb) – a) Utcai homlokzat, ablak, esetleg erkély virágosítása,
esztétikai megjelenése b) Elõkert, belsõ udvar gondozottsága, növénnyel való ellátottsága
IV. Kereskedelmi és Ipari létesítmények, telephelyek utcai homlokzat, elõkert, belsõ udvar tisztasága, növényellátottsága
V. Szép kertek szép környezetben – a) hagyományos hétvégi kiskert b) szakosított szõlõ vagy
gyümölcsöskert
VI. A Virágszirom Program keretében, akik örökbe fogadtak egy-egy közterületi részt
A pályázat beküldési határideje: 2006. június 30. Cím: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatal Fõmérnöki Iroda Városüzemeltetési Csoport „VIRÁGOS EGERÉRT” VERSENY
3300 Eger, Dobó tér 2. fax: 36/523-745, e-mail: fomernok@ph.eger.hu

ta. Az már ismert, hogy ennek során az egri pályázat a
legjobb minõsítést kapta a
bírálóktól.
A lakossági fórumon a
polgármester által elmondottak szerint a Nagylapostól a
Berva lakótelepig terjedõ terület számos problémáját orvosolja a program. Teljes
egészében megújul például a
Kovács Jakab utca, így Felnémet „visszakapja” régi fõutcáját. Az egykori óvoda
épületébõl közösségi ház
lesz, kibõvül és szinte újjáépül a könyvtár. A másfél milliárd forintos rehabilitáció-

nak köszönhetõen számos
utca kap új burkolatot, járdák épülnek, csapadékcsatornát, szennyvízvezetéket
létesítenek. Rendezõdik végre a Berva lakótelep szennyvíz problémája is.
A fórumon elhangzott,
hogy a megcélzott ROPpályázatból elnyerhetõ támogatás 800 millió, a saját forrás 695 millió forint, amibõl
a város önkormányzatának
saját pénzbeli hozzájárulása
278 millió 400 ezer forint. A
Belügyminisztérium Önerõ
Alapjából 417 millió 600 ezer
forintra számítanak.

– A rehabilitációs programnak köszönhetõen megtörténik a városrész integrált megújítása és a vonzó városi környezet kialakítása. A projekt
biztosítja új, közösségi és szociális funkciókat ellátó intézmények létrehozását – fogalmazott a polgármester.
Része a rehabilitációnak a
Béke telep megújítása is. A városrész rehabilitációja erre a
területre is kiterjed. A programban a város rendezni kívánja többek között a Béke-telep jelenleg átláthatatlan tulajdonviszonyait is – fejtette ki
Eger polgármestere.

VIRÁGOS EGERÉRT VERSENY VIRÁGSZIROM PROGRAM
Lakossági Pályázat – 2006.
Eger Megyei Jogú Város Közgyûlése által támogatott Virágszirom Programban részt kívánok venni (tudomásul veszem, hogy ezzel a „Virágos Egerért Versenyben” is részt veszek).
Az alábbi közterületi részt kívánom virágosítani, aminek ültetését, gondozását vállalom,
egyben a viráganyagra pályázni szeretnék.
A virágosítandó közterület pontos helye: .......……………………………………………………………
Összterület .............…………….. m2
Egynyári virág …..........……….. db
Esetleg fajta megnevezés: ….............…………………………..……….
A nyertes pályázókat telefonon, e-mailben, vagy postán értesítjük arról, hogy a viráganyagot milyen idõpontban, és hol vehetik át.

Milyen kategóriában jelentkezik?
I.a) – I.b) – I. c) – I. d) – II.a) – II.b) – III.a) – III.b) – IV. – V.a) – V.b) – VI.)

Név: .............................………………………………………………………

Kérjük a megfelelõ kategóriát ebbe a téglalapba írni:

Pontos címe: …………………........................……………………………

Név:

Cégnév:

Elérhetõsége (tel., e-mail): …………………………………................…

Cím:

Cím:

Kérjük, hogy pontosan kitöltve juttassák el 2006. április 30-ig: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fõmérnöki Iroda Városüzemeltetési Csoportjához (3300
Eger, Dobó I. tér 2., fax: 523-745, e-mail: fomernok@ph.eger.hu).

A virágosítás pontos helye:

A virágosítás pontos helye:

utca, közterület, vagy dûlõ (V. kategória)

utca, közterület

Kapcsolattartó (név, telefon):

Kapcsolattartó (név, telefon):

„Virágos Egerért Verseny”
Szervezõ Bizottsága
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FOGADÓÓRA – FOGADÓÓRA
JAVÍTÁST

KÉRNEK A

TETEMVÁR UTCÁBAN

A polgármester fogadóóráján bejelentés érkezett egy Tetemvár utcai lakostól az ingatlana elõtti útburkolat állapotával kapcsolatban. A probléma oka, hogy több évvel ezelõtt szennyvízcsatornát vezettek az épület elõtti útszakaszon, aminek következtében megsüllyedt a nyomvonal fölötti útburkolat, gödrök keletkeztek, az ezekben megálló vizet a
gépkocsik a kerítésre, illetve az épületre csapják, kárt okozva ezzel az
ingatlanban és a járdán közlekedõk számára egyaránt. A bejelentõ kéri, hogy a tavaszi útjavítások során burkolatjavítással szíveskedjenek
megszüntetni a vízfelverõdést és az épületrezgést. Mivel e terület kezelõje a Magyar Közút Kht., a kérést a hivatal továbbította hozzájuk.

NEM ILLIK A

LAKÁSGAZDÁLKODÁSI CÉLOKBA

Fogadóórán fordult a polgármesteri hivatalhoz egy hölgy, hogy
belvárosi, 48 m2-es lakását felajánlja megvételre az önkormányzat számára. A kérés kapcsán az EVAT Rt. megtekintette az ingatlant, az önkormányzat lakásgazdálkodási céljaiba azonban
nem illeszthetõ bele ennek megvásárlása.

ALSÓ TAGOZATIG JÁR A

KEDVEZMÉNY

Polgármesteri fogadóórán egy hölgy azzal a kérdéssel fordult, a
hivatalhoz, hogy 12 éves gyermeke az iskolában miért nem részesül ingyenes étkeztetésben? Az 1997. évi XXXI. törvény kimondja, hogy 2006. január 1-jétõl új jogosultság a gyermekvédelmi
kedvezmény, mely szerint a bölcsõdés, óvodás és alsó tagozatos
(1-4. osztály) nappali rendszerû iskolai oktatásban résztvevõk ingyenes étkeztetésben részesülnek, míg az ennél idõsebb tanulók
50%-os térítés mellett vehetik igénybe az iskolai étkeztetést.

A

KÖZGYÛLÉS FOGADJA EL A KONCEPCIÓT

Fogadóórán egy egri lakos azt a szándékát jelezte, hogy az általa
bérelt, önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlant meg szeretné vásárolni. Évente többen is jelzik hasonló vételi szándékukat,
így a számos beérkezõ kérelmet nem lehet egyedileg kezelni. A
jelzett ténybõl következõen egy átfogó, távlati külterületi hasznosíthatósági koncepció elkészítésére van szükség, melynek feladata, hogy erre vonatkozóan megfogalmazza az önkormányzat
szándékát. A kérdésben a közgyûlés hoz majd döntést, addig is
minden érintett türelmét kéri az önkormányzat.

A várost is gyarapítja fejlõdésük
hangoztatott
„egyetemközeli”
állapotban van.
A másik nóvum,
hogy milyen témában dolgozik
ez a tudásközpont: s ez az élelm i s z e r t u do mány, közelebbrõl az élelmiszerbiztonság. A térségnek – Hevesnek, Nógrádnak,
részben Borsodnak is – kiugrási
le h e t õ s é g e t
Dr. Hauser Zoltán, Harmati László, Vadászi János (takarva), dr. Nagy Imre, Papp István (takarva) és dr. Magyar Bá- nyújthat a malint helyezték el az alapkövet
 gas minõségben,
garantált biztonsággal feldolgoAz Eszterházy Károly Fõiskola szik ezt fordítani. Végül ide tar- zott élelmiszer, amely az euróAlmagyar-dombi
campusán toznak az infrastrukturális fejlesz- pai piacon is keresett terméksportszakmai oktatási infrast- tések. Jó infrastruktúra nélkül ké válhat.
ruktúra üzemeltetésére irányuló nincs jó minõségû oktatás és
Az infrastruktúra fejlesztésérõl
fejlesztés létesítményei – közöt- nincs jó minõségû kutatás sem.
szólva az EKF rektora elmondta,
tük egy 144 férõhelyes apartDr. Hauser Zoltán úgy vélte: hogy ezt a fejlesztést önmagában
man-együttes – valósulnak meg az új képzési rendszerre való át- a tudásközpont is támogatja, hiPPP konstrukcióban. A beruhá- térése az egri fõiskolának ki- szen komoly mûszeres beszerzézás alapkövét egy hete rakták le, emelkedõen jól sikerült, meg sek, fejlesztések lesznek.
s ebbõl az alkalomból kértük dr. tudták tartani korábbi értékeiket
– Egy-két évre visszatekintve
Hauser Zoltánt, az intézmény úgy, hogy eközben megújultak.
kiemelt jelentõséggel bírt a Brektorát, hogy röviden értékelje
– Az intézmény kutatási ka- épület bõvítése és átalakítása.
a fõiskolán folyó fejlesztéseket.
pacitásával kapcsolatban nyu- 1500 új négyzetmétert adtunk
godtan kijelenthetõ, hogy mér- az oktatásnak, és nem utolsósorA rektor szerint, amikor egy földkövet jelentett 2005 õszén ban olyan városi szolgáltatásnak,
felsõoktatási intézmény fejlõdé- az a bejelentés, amit Boda Mik- mint az információs portál, ami
sérõl beszélünk, jellemzõen há- lós és Magyar Bálint tett, ez pe- azóta igazolta létrejötte indokoltrom markáns területet ragadunk dig egy regionális egyetemi tu- ságát. Kollégiumi fejlesztéseink
meg: az intézmény természeté- dásközpont létrehozása.
is folyamatosak. Tavaly egy mabõl fakad, hogy oktatást, képzést
– Önmagában nóvum, hogy gánbefektetõi program keretébiztosít jó minõségben a környe- egy felsõoktatási tudásközpont ben megszületett a lehetõsége
zete számára, ehhez kapcsolódó- kialakításának minden lehetõ- annak is, hogy 400 férõhelyet
an kutat, és lehetõség szerint sége létrejött. Ez az egyik, és jó szállodai komfortfokozatnak
nem öncélúan, hanem a térség, példája annak, hogy az egri megfelelõ minõségben alakítunk
a régió, az ország javára igyek- fõiskola az általam gyakran ki. A hallgatói önkormányzattal

EBZÁRLAT

ZÖLD SAROK – ZÖLD SAROK – ZÖLD SAROK

Lomtalanított a városgondozás
A 2005-2006-os tél, tartós havazásokkal, és hideggel, mintegy
négy hónapig adott munkát a
Városgondozás Eger Kft. dolgozóinak. Ez idõszak alatt megközelítõleg ezer tonna síkosságmentesítõ anyag (ennek 30 %-a
szórósó, a többi salak) kiszórására került sor. A több mint
650 ezer m2 közút síkosságmentesítése mellett, több helyen – városi lépcsõkön, önkormányzati kezelésû járdákon –
kézierõvel takarították a havat,

törték a jeget. A nehéz napokon általában 40 fõ dolgozott
kézierõvel és 5 nagyteljesítményû hótoló, szórógép végezte a
síkosság-mentesítést, nem ritkán -15 fok hidegben.
Idén március 20. és 31-e között tíz munkanapon folyt városunkban a lomtalanítás. Összesen 835 tonna lomhulladék begyûjtésére került sor, mely 532
forduló szállítást jelentett a
kommunális hulladéklerakó és
a város között. Érdekesség,

Telik a szállítójármû a lakótelepen. Egy forduló az 532-bõl

Dögkutak rekultivációja

hogy a 10 napból az utolsó 2
nap alatt keletkezett a lom öszszes mennyiségének 30 %-a, azaz 251 tonna. A lomtalanítás során mintegy 10 tonna hullámpapír szelektív hasznosítására
is sor került. A lomtalanítás alatt
folyamatosan két gépsor dolgozott, egyidõben több szállítójármûvel is, és naponta 25 fõvel.
Ezúton köszönjük a Tisztelt
Lakosság türelmét és segítõkész közremûködését!
Városgondozás Eger Kft.



193 millió forintot nyert uniós
pályázaton az Eger Körzete Kistérségi Területfejlesztési Önkormányzati Társulás egy állati hulladékot begyûjtõ rendszer kialakítására. A beruházás eredményeképpen 2 új munkahely teremtõdik. A projekt része a
dögkutak rekultivációja is.
Az unió elõírása alapján hazánkban is meg kellett szüntetni a dögkutakat, hiszen az
ide kerülõ állati hulladék potenciális fertõzésközvetítõ
anyagnak tekinthetõ.
Az Eger Körzete Kistérségi
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás Egert és környékét
érintõ KIOP pályázattal nyert
uniós támogatást. A projekt
célja egyrészt az önkormányzatok kötelezõ feladatkörébe
tartozó, a lakosságnál képzõdõ
állati hulladékok – osztályonként elkülönített – begyûjtési
rendszerének a kiépítése és
üzemeltetése az egri kistérségben, másrészt pedig a térségben lévõ 7 dögkút rekultivációja. Az Eger Körzete Kistérségi
Területfejlesztési Társulás (14
Heves megyei település:
Andornaktálya, Demjén, Eger,
Egerbakta,
Egerszalók,
Egerszólát,
Felsõtárkány,
Kerecsend, Maklár, Nagytálya,
Noszvaj, Novaj, Ostoros, Szar-

egy más konstrukcióról is tárgyalunk most, ami azt jelenti,
hogy az Almagyar-dombon
mintegy 600 magas színvonalú
férõhelyet tudunk majd biztosítani. Ez a városnak is fontos,
ezek a férõhelyek az idegenforgalmi fõszezonban ugyanis felszabadulnak.
Indul egy magánbefektetõi
program is, ami a sportlétesítmények fejlesztését jelenti. Ez projekt,
aminek az alapkövét rakta le az
oktatási miniszter. Rekonstrukciót, bõvítést és új létesítmények,
valamint 6 multifunkciós apartman-ház felépítését jelenti a projekt 144 férõhellyel.
– Szeretném hangsúlyozni,
hogy ebben is, mint sok mindenben, pontosan és precízen
egyeztetünk a városi fejlesztési
programokkal, és igyekszünk elkerülni a párhuzamosságokat –
fogalmazott a rektor, aki hozzátette: magánbefektetõi programjaikat bõvíteni kívánják.
– Ez egy egészséges konstrukció, mert benne van a fenntartó
bizalma és benne van a mûködtetõ felelõssége is.
Zárásként a rektor a Líceum
épületének átalakulásáról szólt,
amely az elmúlt években igen jelentõs belsõ átalakulásokon
ment keresztül: könyvtár, informatikai infrastruktúra fejlesztése és olyan rekonstrukciók,
amelyek egyre inkább az eredeti
belsõ tagoltságát adják az épületnek. Reményeik szerint a Nemzeti Fejlesztési Terv második szakaszában teljes egészében elvégezhetõ lesz a Líceum komplex
külsõ rekonstrukciója is.
SBS

vaskõ, és 5 Borsod-AbaújZemplén megyei település:
Bogács, Bükkzsérc, Cserépfalu,
Cserépváralja és Szomolya) egy
olyan állati hulladék begyûjtõ
rendszer kialakítását tervezi,
melyben a társulás területén
képzõdõ, állati tetemek és állati eredetû élelmiszer-hulladékok begyûjtése és hûtött átmeneti tárolása megoldható. A
gyûjtõ-átrakó telepre naponta
történik majd a beszállítás egy
speciális jármûvel. A beszállítás csak a kisebb testû állatokra vonatkozik, a nagyobb testû
állatok esetében (pl. szarvasmarha, ló) továbbra is szakcég
szállítja el az állati tetemeket
közvetlen az átadótól.
Része a projektnek 7 településen (Andornaktálya, Maklár,
Eger, Ostoros, Noszvaj, Cserépfalu, Kerecsend) a régi dögkutak környezetvédelmi felülvizsgálata és azt követõ rekultivációja. A megvalósítás 2006 végére realizálódhat. A dögkutak
rekultivációjának összköltsége
7-8 millió Ft, a gyûjtõ-átrakó
rendszer költsége pedig kb.
180-190 millió Ft. A teljes beruházási költség bruttó 203
millió 534 ezer Ft.
Az átmeneti gyûjtõ-átrakó
épületet június 20. és december 15. között építik föl a
Baktai úton.

Eger Megyei Jogú Város
Jegyzõje értesíti a lakosságot, hogy a rókák és egyéb
vadonélõ húsevõk veszettség elleni immunizálása
céljából 2006. április 18tól 2006. május 9-ig terjedõ idõszakban repülõgéprõl húspogácsába ágyazott
vakcinát szórnak ki.
Erre az idõszakra a kerületi fõállatorvos ebzárlatot
és legeltetési tilalmat rendelt el. Ennek értelmében
az ebet zárt területen vagy
megkötve kell tartani úgy,
hogy közterületre vagy lakott területen kívülre a
kutya ne juthasson ki. A
lakott területen kóborló
ebeket a vadászatra jogosult köteles kilõni.
A vakcinát a lakott területekre és azok közvetlen környékére nem helyezik ki.
dr. Estefán Géza
Eger MJV Jegyzõje

A város megújult honlapja:
www.eger.hu
A Városi Újság
az Interneten is:
http://varosiujsag.eger.hu
http://varosiujsag.agria.hu

FEKETE

CIÁN

BÍBOR

FEKETE

SÁRGA

Nagy közönségsiker volt a szezonnyitó

Olvasóink elõtt ismert,
hogy tavaly az „Év versenye”
díjat az egri versenynek ítélték
oda, s a szervezõk az idén
minden igyekezetükkel azon
voltak, hogy ebben az esztendõben is kivívják a „szakma”
hasonló elismerését.
A közönség érdeklõdésére
ezen a versenyen se lehetett
panasz: helikopteres becslések szerint 170 ezer nézõ elõtt
száguldoztak a legjobb magyar, szlovák, cseh és lengyel
pilóták. Erre a nagyméretû
érdeklõdésre lehetett is számítani, hiszen a verseny kezdetét
hetekkel megelõzõen már ki

BÍBOR

SÁRGA

2006. ÁPRILIS 14. PÉNTEK

4. oldal

Harmadszor
találkoztak
Egerben – bajnoki idénynyitó keretében – a legjobb magyar ralis pilóták. A Start
Autó Rallye 2006 Eger szlovák, cseh, lengyel és osztrák
versenyzõk részvétele folytán
nemzetközi volt.

CIÁN

lehetett tenni a megtelt
táblákat az egri és Eger
környéki szálláshelyekre.
Ami pedig a versenyt illeti:
váratlan fordulatoktól sem
mentes, kiélezett küzdelem végén a Benik Balázs, Varga István duó Ford Focus WRC-je
gördülhetett elsõként a céldobogóra. A kiváló autókat felvonultató mezõny gyõzelemre is
esélyes pilótái közül – sebességváltó-hiba miatt – a szombati 4. gyorsasági szakaszt követõen az elsõ helyrõl búcsúzott az egri Turi Tamás, Tóth
Imre páros. Az elsõ nap után
még vezetõ ifj. Tóth János,
Bahor Bea kettõstõl a bátori
gyorsasági szakaszon átvette a
vezetést Benik Balázs. A
Benik–Varga duó zárónapon
egyenletesebben teljesített
Ford Focus WRC-jével, mint
a Peugeot 307 WRC-vel még
most ismerkedõ címvédõ
Tóth-Bahor páros.

Interjú Ferjáncz Attilával a magyar ralisport élõ legendájával

FOTÓ: KONCZ JÁNOS

AGRIA OPEN
Április 1-jén a Dr. Kemény Ferenc Körcsarnokban – elsõ
alkalommal – rendezték meg
az Agria IDSF Open standard
és latin-amerikai nemzetközi
táncversenyt és gálát. A szombati eseményre mintegy 1600
nézõ volt kíváncsi.
Az idén 14 ország képviseltette magát, ennek megfelelõen népes mezõny lépett fel:
több, mint hatvan páros
csaknem 70 produkciót mutatott be, 50 latin-amerikai és
30 standard táncot.
Magyarországon Eger a harmadik város, amely megkapta
a Nemzetközi Táncsport Szövetség engedélyét a verseny megrendezésére. A programban a
közönség elõbb a selejtezõket
láthatta, majd az Agria Alapfokú Táncmûvészeti Iskola és az
Agria Táncsport Iskola tanítványai léptek színpadra a szünetben. Az elõdöntõk esti kezdéssel indultak, s késõ este rendezték a döntõket, illetve a gálát.

Közös sajtótájékoztató
a Sanatmetal Kft.-nél

ECDL: Visszaigényelhetõ vizsgadíj

Az orvosi eszközöket gyártó Sanatmetal Kft. 1999-ben
vált amerikai-angol-magyar
vegyes vállalatból teljes egészében magyar céggé –
hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyet a gyárban
Farkas József ügyvezetõ
igazgató és dr. Nagy Imre,
Eger polgármestere tartott.
A tájékoztatón elmondottak szerint a 150 dolgozót
foglalkoztató vállalkozás
mára megnégyszerezte árbevételét és négy országban
hozott létre leányvállalatot.
Évente több mint 50 országból 100-150 tárgyalópartnerük érkezik Egerbe és
folyamatosan szerveznek
kreditpont szerzõ orvos továbbképzéseket. Tízezer féle orvosi segédeszközt,
implantátumokat gyártanak
és ez évben 1,6 milliárd Ft
árbevételt szeretnének elérni. A világ számos országába exportálnak, viszik Eger
jó hírét a különbözõ
orvoskongresszusokra is.

A jogszabályok értelmében
azon tanulók igényelhetik a vizsgadíj visszatérítését, akik eredményes ECDL számítógép-kezelõi vizsgát tettek és az errõl
szóló bizonyítványt az iskolában
bemutatták, valamint a 2006.
május-júniusi vizsgaidõszakban
rendes érettségi vizsgát tesznek,
továbbá szakiskolákban a
2005/2006. tanévben utolsó évfolyamra járnak. A támogatás a
nappali, esti vagy levelezõ okta-

A talajterhelési díj bevallásához
szükséges
nyomtatványokat
2006. március hónapban postázta az önkormányzati adóhatóság. A nyomtatványokat minden
évben a Heves megyei Vízmû Rt.
által szolgáltatott adatok alapján
küldjük ki. Az adatok pontatlansága miatt sajnos nagy számban
elõfordultak olyan esetek is, hogy
olyan magánszemélyek is kaphattak ûrlapokat, akik nem tartoznak a talajterhelési díjfizetõk
körébe. A problémákat jeleztük a
szolgáltatónak és kértük az adatok pontosítását. Az esetleges kellemetlenségekért elnézést kérünk az érintettektõl.
Eger Megyei Jogú Város
Önkormányzati Adóhatósága

Az igazgató ez év július 5ig továbbítja az igényt az intézmény
fenntartójához,
ahonnan július 31-ig továbbítják az összesített igényeket az
államkincstárhoz.
A támogatást – az igénylésnek megfelelõen – a Magyar Államkincstár október 5-ig folyósítja a fenntartóknak, akiknek legkésõbb október 25-ig intézkedni
kell a támogatás kifizetésérõl a
jogosult tanulók részére.

Luxusadó bevallás április 30-ig

„Húsvéti falatkák, Kisnánai borocskák” – Kisnána – Érd.: polgármesteri hivatal, Petõfi S. u. 34. tel.: 37/324-358

Az Országgyûlés a relatíve nagy értékû lakóingatlanokkal rendelkezni
jogosult magánszemélyeket (tulajdonos, vagyoni értékû jog jogosultja) a „Luxusadóról szóló 2005. évi
CXXI. Törvény” (Ltv.) külön adóval, a luxusadóval terheli. A luxusadó valójában egy értékalapon mûködõ ingatlanadó. Az értékalapú
adóztatás érdekében a Ltv. egy
adóztatási célú értékelési módszertant is tartalmaz, melynek lényege
nem a piaci ár, a forgalmi érték
meghatározása, hanem az egyes
ingatlanok közötti értékarányok érvényre juttatása. A Ltv. szerint
csak a valóban luxus-ingatlanok viselnének különadót, tekintve, hogy
csak a 100 millió forintot meghaladó számított értékû lakóingatlanok
lennének az adóztatás tárgyai.
Az Ltv. értelmében az adó tárgya a magánszemély tulajdonában
álló, illetõleg magánszemély javára
bejegyzett vagyoni értékû joggal
terhelt 100 millió Ft számított értéket meghaladó lakóingatlannak (lakásnak, üdülõnek) minõsülõ épület, épületrész. A luxusadó kötelezettség „elõzetes becslését” az adózóknak kell elvégezni, és amennyiben annak számított értéke (ami
nem azonos a lakás forgalmi értékével) meghaladja a 100 millió forin-

Húsvéti Vendégvárás: mákos, diós és mazsolás, foszlós kalács
sütése, kóstolója; kézmûves mesterségek bemutatója; gyermekeknek báb elõadás, folklór mûsor – Noszvaj, Gazdaház – Információ: 36/463-396, e-mail: noszvaj-turizmus@agria.hu,
www.noszvaj-sikfokut.hu

Észrevétele, javaslata van?
Hívja az ingyenes
zöld számunkat!
06-80-200-882

TÁJÉKOZTATÁS
a Talajterhelési díj
adatszolgáltatásából eredõ hibákról:

tás munkarendje szerint tanulók
után egyaránt igényelhetõ.
A vizsga díja akkor is visszaigényelhetõ, ha az ECDL vizsgát 2006 elõtt tették le. Az
ECDL vizsgabizonyítvány bemutatása esetén a visszatérítés
számlával igazoltan, de legfeljebb
16 000 Ft összegig lehetséges.
A támogatási igényre jogosult tanulónak július 1-jéig kell
bizonyítványát bemutatni az
iskola igazgatójának.

AKADÁLYMENTESEN. A Balassi Bálint Általános Iskola akadálymentesített tanuszodáját a
napokban adták át. A mintegy 18 millió forintos beruházás az Európai Unió, az Oktatási
Minisztérium, s az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Egészségügyi Minisztérium, továbbá
az egri önkormányzat anyagi támogatásával valósult meg.
FOTÓ: KONCZ JÁNOS

HÚSVÉT HÉTFÕI PROGRAMOK
Április 17., hétfõ:
Hagyományõrzõ húsvét – Egerszalók – Érdeklõdni lehet: polgármesteri hivatal, Sáfrány u. 7., tel.: 36/474-332
„Hol a tojás, piros tojás” – Eger, Dobó István Vármúzeum –
Érd.: Dobó István Vármúzeum, tel.: 36/312-744, fax: 36/312450, e-mail: varmuzeum@div.iif.hu, www.div.iif.hu

tot, úgy a bevallást legkésõbb 2006.
április 30-ig be kell nyújtania adóhatóságunkhoz. A bevallás a 2006.
01. 01-i állapotnak megfelelõen készül. Az egri önkormányzati adóhatóság márciusban küldte ki az
adóbevallási nyomtatványokat az
adatbázisában található és vélhetõen érintett adózóknak.
A bevallás tartalmazza a lakóingatlan adatait, a figyelembe veendõ
ún. korrekciós tényezõket (az épület kora, falazata, komfortfokozata,
szobáinak száma, felújításának ténye, fûtési módja, többlakásos lakóépületben lévõ lakás, üdülõ esetén a lakószobák tájolása, a lakás,
üdülõ épületen belüli megközelíthetõsége) és a hasznos alapterület
nagyságát is. Az adókötelezettség –
hasonlóan a helyi adókról szóló
1990. évi C. törvényben (Htv.) szabályozottakhoz – fõszabály szerint
a lakóingatlan használatba vételi
engedélye kiadását követõ év elsõ
napjától keletkezik. Az Ltv. szerint
az adó alanya – fõszabály szerint –
az értelmezõ rendelkezés szerinti
magánszemély tulajdonos. A bevallások beérkezését követõen az önkormányzati adóhatóság feldolgozza az adatokat, kiszámítja a számított értéket és a fizetendõ adót,
majd azt határozatban közli az

adózóval. Az adóztatás kivetéssel
történik, s az adót az adóhatóság
határozata alapján kell megfizetni,
az adóév március 15., illetve szeptember 15. napjáig, feltéve, ha ezen
idõpontokig az adófizetésrõl szóló
adóhatósági határozat jogerõre
emelkedett.
Az adó mértéke 0,5% melyet a
100 M Ft értéket meghaladó adóalaprészre kell vetíteni. Az Ltv. azzal, hogy az adóból levonhatóvá
teszi az adott lakóingatlan után
megfizetett valamely helyi adó
(építményadó, üdülõépület utáni
idegenforgalmi adó, magánszemély kommunális adója) összegét, kizárja a kétszeres adófizetést
(ugyanazon adóalanynál, ugyanazon adótárgy után fennálló fizetési kötelezettséget). Egerben így levonhatóvá válik a megfizetett építményadó összege.
Az egyes lakóingatlanfajták forgalmi értékhatárai Egerben: egylakásos lakóépületben lévõ lakás
250.000 Ft/m2; lakás többlakásos
épületben, egyéb épületben 230.000
Ft/m2; üdülõ 200.000 Ft/m2.
A város honlapján –
www.eger.hu – a törvény az önkormányzati rendelet, a bevallási nyomtatvány és tájékoztató, valamint
egyéb segédlet is megtalálható.
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