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Európa Kulturális Fõvárosa 2010:
Eger elsõ helyen jutott tovább
Hét magyar város vetélkedhet a továbbiakban az
Európa Kulturális Fõvárosa címért. Az elsõ fordulóból továbbjutók közül – elsõsorban annak
tartalma alapján – az egri pályázatokat értékelte a legjobbnak a zsûri. Hat másik város is esélyes ugyanakkor még a cím elnyerésére.
A Kulturális
miniszter jelentette be március elején a bírálók döntését arról, hogy a 11
pályázó magyar
városból hét
folytathatja tovább a versenyzést az Európa
Kulturális Fõvárosa 2010 címért.
– Bíztunk a sikerben, mert komoly munkát
fektettünk be, és széles körû városi összefogás
állt a pályázat mögé – reagált a hírre dr. Nagy
Imre, a város polgármestere.
– Megköszönöm mindazoknak, akik támogatták és javaslataikkal hozzájárultak a pályá-

TAVASZI FESZTIVÁL

Nyitóest a Rajkóval

zat benyújtásához. A 2.
fordulóba való bejutásunk
alkalmat ad arra, hogy továbbgondoljuk és a pályázathoz kapcsolódva konkrétan is megfogalmazzuk
Eger elkövetkezõ 5-10 évét.
Arra kérek minden városát
Dr. Nagy Imre
szeretõ egrit, hogy szélesítsük ki az összefogást. A
Kulturális Fõváros pályázat továbbvitele legyen az elsõ lépcsõ a sikeres Egerért való
együttgondolkodásunkban.
A bíráló bizottság szakmai ajánlásában
egyhangúlag javasolta továbbjuttatni Eger,
Miskolc és Pécs pályázatát.
A hivatalos indoklásba foglaltak szerint „az
egri pályázat talán valamennyi közül a legkidolgozottabb. Az építészeti megoldások a többi pályázatéhoz viszonyítva átgondoltak, és
látszik, hogy milyen egységes irányba mutatnak az egyes projekt-tervek. Az egri pályázat
hatékony módon képes ötvözni a meglévõ
kulturális és turisztikai adottságokat a vizuális
és technológiai régióközpontként való megje-

Nemzeti ünnepünkön

A Rajkó Zenekar és Tánckara péntek
esti fellépésével veszi kezdetét az V.
EGRI TAVASZI FESZTIVÁL. Az április 3-i záró rendezvényen az Egri
Szimfonikus Zenekar, a Gajdos Népzene Együttes és a Musica Aulica
Régizene Együttes ad koncertet.

Kulcsátadás: 60, 70 és 80 négyzetméteres költségelvû bérlakásokat
vehettek birtokba a bérlõk február elején
FOTÓ: PILISY ELEMÉR

Tizenöt bérlakást adtak át
Tizenöt önkormányzati bérlakást
adtak át február 12-én a Pozsonyi
úton. A költségelvû bérlakások
60, 70 és 80 négyzetméter alapterületûek, és négyzetméterenként
533 forintot kér értük a város.
Az Imola Építõ Kft. kivitelezésében készült ház kulcsátadóján
részt vett dr. Balás István, a Heves
Megyei Közigazgatási Hivatal vezetõje. A lakásokat dr. Nagy Imre
polgármester és Fritz Péter, az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal szakmai fõtanácsosa adta át a
bérlõknek.
Eddig 64 szociális, s 24 költségelvû bérlakást építtetett az önkormányzat a Pozsonyi úton, s
megépült a 69 lakásos ifjúsági
garzonház is. A beruházás a Szé-

chenyi-terv keretében indult,
2002-tõl a belügyminisztériumi
pályázatokon sikerült rendre nyerni: összesen 700 millió forint állami támogatás érkezett, az önkormányzat eddig saját erõként
532 millió forintot biztosított lakásépítésre. A most átadott ház
közel 218 millió forintba került.
A lakásokba való bekerüléshez
pályázni kellett. Ezt pontrendszer alapján értékelte a szociális
és egészségügyi bizottság, a listát
pedig a közgyûlés hagyta jóvá.
Szempont volt például, a család
nagysága, megtakarításaik, vagy,
hogy albérletben élnek-e. Most 3
gyermektelen házaspár mellett,
egy- és kétgyermekes famíliák
költöztek az új otthonba.

lenés új irányaival és igényével. Látható a város törekvése egy fiatalos, dinamikus, a város
térszerkezetét is megváltoztatni képes kulturális
önértelmezésre. Mindenképpen ki kell emelni
azokat a részletes városrendezési terveket is,
amelyek bár nem tekinthetõek kizárólag kulturális kérdésnek, kétségtelenül a városban élhetõ élet pozitív alakítását és a város fejlesztését célozzák, a pályázati kiírással teljes összhangban. Meg kell jegyezni azt is, hogy Eger
városa fejenként hatszor annyit fordít saját forrásaiból kultúrára, mint amennyit ugyanerre a
központi támogatásokból költ, azaz a város
kultúra iránti elhivatottsága a tényleges mûködés szintjén is valószínûsíthetõ.”
„Az elsõ körben az egri pályázat azért tetszett
nagyon a zsûrinek, mert részletes városrendezési
tervet tartalmaz. Ebben komoly szerepe van a
földalatti építkezéseknek: pincerendszereket
hasznosítanának és mélygarázsokat is terveznek
az egriek. {...} A többi pályázattal az volt a zsûri
baja, hogy vagy túl általánosak, vagy túl összevisszák voltak, és nem volt bennük elég koncepció.” – írta az eredményhirdetést követõen az
INDEX internetes hírportál.

Az Egri Tavaszi Fesztivál hivatalos
pénteki
nyitókoncertje
elõtt,
csütörtökön kezdetét vette a TRANSEUROPE EXPRESS. A második alkalommal startoló Trans-Europe
Express célja, hogy három napon keresztül szórakoztassa és tanítsa a város
fiatal közönségét. Az ország legjobb és
legismertebb progresszív lemezlovasait
és zenészeit felvonultató program a különbözõ filmvetítésekkel és elõadásokkal, az egyik legjelentõsebb kortárs mûvészeti rendezvénye Egernek.
(Folytatás a 3. oldalon.)

Dr. Lamperth Mónika az egri ünnepen

FOTÓ: GÁL

A Petõfi téren a nemzeti ünnepünk alkalmából öszszegyûlteket dr. Nagy Imre, a város polgármestere
köszöntötte, majd dr. Lamperth Mónika belügyminiszter mondott beszédet.
Dr. Lampert Mónika hangsúlyozta: március 15.
mindig ünnep marad Magyarországon, ez nem
függ az aktuális politikai berendezkedéstõl. A történelem eddig azt mutatta, hogy Petõfit és társait
egyaránt példaképnek tekintették demokratikus és
diktatórikus rendszerek, legkülönbözõbb politikai
pártok is.
A belügyminiszter beszédében emlékeztetett arra, hogy nemzedékünk a nehéz idõk után már tizenöt éve szabadon emlékezhet, s fontos, hogy a 12
pont szellemében ma elõbbre jussunk.
– Legyen béke, szabadság és egyetértés – mondta.
Eger 1848-as ünnepségén a város által kiírt szónoki pályázat nyertese, Fónagy Orsolya, a Szilágyi
Erzsébet Gimnázium tanulója mondott ünnepköszöntõt. A szónok kijelentette: a büszke idõk tudata
utat mutat és példát állít. Mûsorral a Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium diákjai színesítették az ünnepet.

Diákképviselõk a polgármesternél

Április 4-tõl lomtalanítanak
A Városgondozás Eger Kft. április
4-tõl április 15-ig végzi a szokásos
évi lomtalanítást. Kérjük Önöket,
hogy a közterületen jól látható
helyre – a megjelölt idõpont reggelén 6 óráig – szíveskedjenek elhelyezni a lomot.
FONTOS: a kommunális hulladékot ne a közterületre, hanem a
kukába helyezzék el!
A LOM: nagyobb méretû berendezési tárgy, bútorzat, ágybetét, háztartási berendezés és készülék. Ne
rakjanak ki veszélyes anyagokat

(olaj, festék, akkumlátor stb.), építési törmeléket, mert azt a szolgáltató
nem szállítja el! A zsákokban kihelyezett falombot, illetve a kötegelt
metszési nyesedéket az akció keretében és április 1. és 30. között a kukaedények mellé elhelyezve az ürítési napokon is elszállítjuk.
A lomtalanítás kizárólag a lakosság részére biztosított. Észrevételek: a VIKSZ Kft.-nél. Tel. 411144, 513-200.
A lomtalanítási idõpontokat
lapunk melléklete tartalmazza.

A városi diáktanács tagjai a szabadidõ tartalmasabb eltöltéséért tettek javaslatokat

FOTÓ: GÁL GÁBOR

A Városi Diáktanács tagjai azzal a
céllal jártak a közelmúltban a polgármesternél, hogy elmondják a
szabadidõ eltöltési lehetõségeivel
kapcsolatos észrevételeiket, megfogalmazzák kéréseiket – tudtuk meg
Kormos Adrienntõl, a polgármesteri
hivatal ifjúsági referensétõl.
A dr. Nagy Imrével való találkozás gondolata a Konszenzus Alapítvány Egerben rendezett bûnmegelõzési programján vetõdött fel, s
a diákok képviselõi mindjárt a tettek mezejére is léptek.
A találkozón a fiatalok négy
problémakört jelöltek meg, ami
szerintük megoldásra vár: az itt
élõ és tanuló diákok úgy látják,
hogy a városi rendezvényeken
nem elegendõ a számukra szervezett program mennyisége, de sajnálatosan a meglévõ eseményekrõl sem jut el a szükséges információ hozzájuk.
(Folytatás a 2. oldalon)
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Egymilliárd forint érkezik
Eredményes volt a panelpályázat is
Az önkormányzat még a múlt év
szeptemberében pályázatot készített a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében meghirdetett humán erõforrás
fejlesztés programokra, amelyekben
konzorciumi partnerként részt vesz
a megyei önkormányzat és az Egri
Számítástechnikai és Rehabilitációs
Szakképzésért Alapítvány.
Az értékelõ bizottság Eger
mindkét pályázatát támogatásra
érdemesnek ítélte. A nyertes öszszeg összesen 942 millió 473 ezer
559 forint, amelybõl térségi integrált szakképzõ központot hoznak
létre (TISZK), továbbá elindulnak
a tanártovábbképzések, a tananyagfejlesztõ munka. Ebbõl a pályázati forrásából alakítanak ki a
Bornemissza Gergely Szakközép-,
Szakiskola és Kollégium Kertész
úti épületében egy csúcstechnológiai eszközökkel felszerelt központi képzõhelyet.
A programban 6 szakképzõ iskola vesz részt: az Andrássy György
Közgazdasági Szakközépiskola, a
Kossuth Zsuzsa Gimnázium, Szak-

képzõ Iskola és Kollégium, a Kereskedelmi,
Mezõgazdasági
Vendéglátóipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium, a Bornemissza
Gergely Szakközép- és Szakiskola,
valamint a megyei fenntartású
Arany János Általános Iskola és Elõkészítõ Szakiskola és az alapítványi
fenntartású IQ: Szakközépiskola.
*
Eldõlt, hogy az Egerbõl benyújtott valamennyi, az iparosított
technológiával épült lakások, azaz
a panelházak energiatakarékos felújítását célzó pályázat támogatást
kap. A városból az elmúlt években
325 lakás hõszigetelését végezték
el, a mostani döntéssel újabb 514
otthon jut lehetõséghez a Malomárok, a Remenyik, a Kodály, a Hell
Miksa és a Rákóczi utcákból.
Dr. Nagy Imre polgármester a közeljövõben az érintett egyéni körzetek önkormányzati képviselõivel
együtt levélben keresi meg a társasházak képviselõit, akiknek a figyelmét fel kívánják hívni arra, hogy az
idén is kiírják a „panelpályázatot”.

Egymillióval támogatott a város
Példaértékû egri összefogás, illetve teltház kísérte azt az elõadást,
amelyet a Beregszászi Illyés Gyula
Magyar Nemzeti Színház javára
tartottak a Gárdonyi Géza Színházban. Az egri önkormányzat –
egyedüli települési testületként –
egymillió forinttal járult hozzá a
beregszászi színház átalakításához. Az errõl szóló dokumentumot dr. Nagy Imre polgármester
adta át Vidnyánszky Attila rendezõnek.
A Független Magyar Mûvészeti
Alapítvány segítõ akciójához csatlakozó egri színházban a Tóték
címû Örkény darabot láthatta a
közönség. Az akció lényege: a
társulatok egy-egy itthoni vagy
beregszászi vendégelõadás teljes
bevételét kínálják föl a Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti
Színház javára. Így próbált segíteni a 100 éves egri Gárdonyi Géza Színház is, amikor február 16án vendégségbe hívta a mûvészeket, s az est bevételét a fejújításra
ajánlották fel.

Egri Tavaszi Fesztivál
(Folytatás az 1. oldalról)

sulat, Budakeszi. M. v.: Lukács László; Hétköznapi hisztéria – KASZT
Társulat, Budapest. M. v.: Simor Ágnes; És jött a jubileum – pantomim,
New Generation Formáció, Budapest. M. v.: Karsai Veronika.
A KREA-TEAM esti programokjai sorában18-án, pénteken 19.30
órakor a Rögv-est – a Momentán
Társulat interaktív elõadása – 19-én
ugyanebben az idõpontban pedig a
Ma este rögtönözve játszunk – a

Az idei Egri Tavaszi Fesztivál egyik
kiemelkedõ programegyüttese lesz a
modern táncmûvészet. A Szegedi
Kortárs Balett a Szentiván Éji Álom
címû darabot mutatja be – Shakespeare nyomán – Barta Dórával Heléna szerepében. Théseus herceget Fekete Zoltán alakítja, a darabot
Juronics Tamás rendezte és koreografálta. Az elõadás március 20-én este 7
órától lesz látható a
Gárdonyi
Géza
Színházban.
Az Egri Fesztivál
Balett Száraz könnyek
címû 2 egyfelvonásos
táncjáték estjét másnap, március 21-én 19
órától láthatja a közönség. Rendezõ-korreográfus Barta Dóra.
Ami a fesztivál további színházi programjait
illeti: március 23-án este
7 órakor lesz Kornis Mihály Hallelúja címû darabjának stúdiószínházi
bemutatója, illetve igen
gazdag gyermek színházi
programok várják az érdeklõdõket. Ez utóbbiak
közül említésre méltó,
hogy március 18. és 20.
között Eger ad otthont a
KREA-TEAM gyermek- és diákszínházi
mûhelyek országos talál- Barta Dóra és társulatai immár az egri fesztikozójának, melynek válok állandó szereplõi
FOTÓ: GÁL GÁBOR.
szervezõje az Ifjú Tehetségek Mûhelye Alapfokú
Szabad Színjátszásért Egyesület – proMûvészeti Iskola.
A találkozón a színjátszás külön- dukciója lesz látható.
Március 30. és április 3. között
bözõ mûfajában és módszerrel dolmeg
a
Kortárs
gozó társulatok mutatják be pro- rendezik
Bábmûvészeti Fesztivált.
dukciójukat.
Elõadások: Nigel Williams: A legyek ura – dráma, Forrás Diákszínpad, Eger. Mûvészeti vezetõ: Venczel
Valentin, Ivády Erika; Sulisztory –
musical. Ifjú Tehetségek Mûhelye
Alapfokú
Mûvészeti
Iskola,
M.v.: Gyuricza Liliann; Csehov: X számú kórterem – dráma, ITM Egri
Alapfokú
Mûvészeti
Iskola.
M.v.: Gyuricza Liliann; Arany János:
A képmutogató – ballada, Fókusz Diákszínpad, Dunaszerdahely, Szlovákia; M.v.: Takács Tímea; A néger is
fürödhet – Szivárvány Színpad, Budapest. M.v.: Almássy Bettina;
Táltosjáték – Kompánia Színházi Tár-

Március 30. szerda:
16.00: Stéphane Georis – Belgium: „Cie des Chemins de Terre”
(Mûvészetek Háza); 20.00:
Czakó Ferenc homokanimátor
(Mûvészetek Háza)
Március 31. csütörtök:
18.00 Wroclawi Teatr Lalek –
Lengyelország elõadása (Mûvészetek Háza); 20.00: Vojtina
Bábszínház – Debrecen: Tökmag Tom és Hórihorgas Tom
(egyeztetés alatt)
Április 1. péntek:
18.00: Bábrándozók: Androgün;
Színház és Filmmûvészeti Egye-

tem (Mûvészetek Háza); 20.00:
Vaskakas Bábszínház – Gyõr:
Szerelmesek (egyeztetés alatt)
Április 2. szombat:
16.00, 18.00 és 20.00: Lima
Theater – Esslingen: Júlia és
Rómeó (Mûvészetek Háza)
Április 3. vasárnap:
15.00: Teatr Kukol Ognivo –
Oroszország: A holnap tegnap
kezdõdik (Gárdonyi Géza Színház); 18.00: Harlekin Bábszínház – Eger: Csörömpölõk (Gárdonyi Géza Színház stúdiója);
20.00: Budapest Bábszínház:
Egy kiállítás képei; L'avantures:
Játék szavak nélkül (Mûvészetek Háza).
Április elsõ három napján rendezik meg a VI. Nemzetközi
Fényszimpózium – A világ új képe
címû programot „A fotográfia régi
és új technikáinak, valamint a
csúcstechnológiáknak a szellemi és
szépmûvészeti fölhasználása a
XXI. század mûvészetében” témakörben. Az egri fényszimpóziumon – a Mûvészetek Háza és a
Kepes Múzeum szervezésében –
számos kiállítás lesz látható, illetve
húsznál is több elõadás hangzik el.
A rendezvényt kerekasztal beszélgetés zárja a Kepes Központ
továbbfejlesztésérõl.
A magyar irodalom nagy klaszszikusa, Arany János is helyet kap
a fesztivál programjában: március
24-én Bálint András színmûvész
idézi elõadói estjén a XIX. század
költõjét.
A tavaszi fesztiválokon már
megszokottak szerint gazdag zenei program vár az érdeklõdõ közönségre. Március 22-én 19 órától
például a Sramkó Group Band lép
fel jazz koncerttel a Mûvészetek
Házában. Ugyanitt, március 25-én
este hét órától kerül sor a
Muzsikás együttes és Sebestyén
Márta koncertjére.
Március 31-én 19 órakor a
Gárdonyi Géza Színházban ad
koncertet a Dohnányi Ernõ
Szimfonikus Zenekar Hollerung
Gábor vezényletével. Zongorán
közremûködik: Réti Balázs.
A fesztivál zárókoncertjének a
színhelye ugyancsak a színház
lesz április 3-án 19 órától. Az összzenei gálán közremûködik az Egri
Szimfonikus Zenekar, a Gajdos
Együttes és a Musica Aulica
Régizene Együttes.

A Tóték egri elõadását teltház kísérte

FOTÓ: GÁL GÁBOR.

Vizsgált a számvevõszék
Országgyûlési határozat rögzíti,
hogy az Állami Számvevõszék
választási ciklusonként minden
helyi önkormányzatnál ellenõrzést
végez, a jelentõs költségvetésû
településeken, így a megyei jogú
önkormányzatoknál
átfogó
méretût.
A kialakult rendnek megfelelõen
az ÁSZ 2004-ben folytatta le a
város gazdálkodásának átfogó vizsgálatát. A helyszíni ellenõrzés áprilisban kezdõdött és szeptemberig
tartott, célja volt az önkormányzati gazdálkodás törvényességi, szabályszerûségi vizsgálata.
Az ellenõrzés kiterjedt arra is,
hogy az önkormányzat által ellátott feladatok és az azokhoz rendelkezésre álló források összhangja
biztosított-e, a szabályszerûséget
garantáló „kontrollok” megfelelõen
segítik-e a végrehajtást, továbbá a
helyi kisebbségi önkormányzatok
gazdálkodásában hogyan érvényesülnek a jogszabályi elõírások.
Részletesen vizsgálták: a költségvetés tervezésének, végrehajtásának, az önkormányzat vagyongazdálkodásának és a zárszámadás

elkészítésének szabályszerûségét;
az önkormányzati feladatok és a
rendelkezésre álló források összhangját; a belsõ irányítási, ellenõrzési rendszer mûködését.
Az ellenõrzésnek nem volt feladata az önkormányzat gazdálkodásának minõsítése, átfogóan történõ értékelése. A helyszíni vizsgálatok csaknem kizárólag a tételes,
formai elõírások betartásának ellenõrzésére irányultak, ugyanakkor
jó alkalmat adtak a jogszabályi
elõírások alkalmazása során adódó
ellentmondások, különféle értelmezések feloldására is.
Az önkormányzat a vizsgálat
idején írásban is jelezte: a felgyorsult gazdasági folyamatok támasztotta igények szükségessé tennék az
államháztartási törvény és végrehajtási rendeletének módosítását, mert
egyes elõírások túlzottak és nehezen tarthatók. Az ellenõrzés ideje
alatt tett észrevételek közül jó néhányat megalapozottnak tartottak
az ÁSZ szakemberei, és a jelentés
szövegét ezekkel módosították..
A vizsgálat megállapításai elsõdlegesen
szabályszerûségi

szempontúak. Megerõsítették a
hivatali vezetést abban, hogy a
költségvetés és a zárszámadás,
az ezzel kapcsolatos kontroll során teljes mértékben érvényesült
a közgyûlés és bizottságainak
meghatározó szerepe. Ezt alátámasztja az a tény, hogy az Állami
Számvevõszék által a rendeletmódosításokra vonatkozó észrevételezett döntések kivétel nélkül, valamennyi alkalommal bemutatásra kerültek a közgyûlésnek és a
bizottságoknak.
A helyszíni ellenõrzés megállapításai közül, már az ellenõrzés
idõszakában több területen – költségvetési rendelet-módosítások formája, céljellegû támogatások ellenõrzése az alapítványoknál, stb. –
intézkedés történt
A képviselõ testület tagjai elektronikus formában megkapták a teljes jelentést. Az ÁSZ által az ellenõrzés során tett megállapításokról
közgyûlés tájékoztatást kapott, az
abban foglalt javaslatok megvalósításáról – a korábbi átfogó jelentésekhez hasonlóan –, a hivatal
pedig intézkedési tervet készít.

Vendég a Cseh Köztársaságból

A város vendége volt február végén Vladimír Müller, a cseh külügyminisztérium államtitkára, Hana
Hubácková, a Cseh Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, valamint Jana Nálevková, a
nagykövetség EU- és biztonságpolitikai titkára. A Cseh Köztársaság képviselõit dr. Nagy Imre polgármester a hivatalában fogadta. Vladimír Müller egyébként a 2007 és 2013 közötti uniós költségvetés
pénzügyi lehetõségeirõl tárgyalt hazánkban
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Diáktanács tagok
a hivatalban

Telefonállomások leszerelés elõtt

(Folytatás az 1. oldalról)

A Matáv arról értesítette a polgármesteri hivatalt, hogy a különféle egri intézményekben – iskolák, rendelõintézet, kollégiumok, üzletek – elhelyezett nyilvános telefonok hosszú ideje kihasználatlanok, fenntartásuk veszteséges. Ezért a telefontársaság úgy döntött, hogy a megyeszékhely különbözõ helyein – Lajosvárostól az Északi városig – 13 érmés és 28 kártyás telefonállomást megszüntet, illetve leszerel.

A szemétszállításért fizetni kell
A polgármester fogadóóráján egy középkorú hölgy arról panaszkodott,
hogy felháborítónak tartja a hivatal eljárását, mely szerint a nem fizetett
szemétszállítás díját adók módjára hajtják be rajta. Az asszony évek óta
nem tart igényt a szemétszállításra, mert mint mondta, a keletkezett hulladékot komposztálja, vagy elégeti. Sajnos törvény írja elõ, hogy mindenkinek igénybe kell venni ezt a szolgáltatást, aki ingatlan tulajdonnal rendelkezik a városban. A lakásásban keletkezett hulladék, szemét elszállításáról is neki kell gondoskodnia. A szemétszállítással megbízott Városgondozás Kft.-vel minél elõbb kösse meg a szerzõdést, amelyben heti
egyszeri szemétszállítást kérhet és a legkisebb, azaz 60 literes hulladékgyûjtõ edényt igényelhet. Így elkerülheti az újabb letiltást a nyugdíjából.

Birtokvédelmi eljárás a bíróságnál
Szomszédjára, jobban mondva, a szomszéd kertjébõl álnyúló faágak
miatt emelt szót egy panaszos a polgármesternél. Levelében leírja,
hogy az elõzõ szomszéd mindig gondoskodott a gallyazásról, az új tulajdonos már 10 éve nem teszi ezt, és birtokvédelmi eljárást kér a hivataltól. Sajnos kérését már csak a bíróságon keresztül érvényesítheti,
ugyanis a hivatal nem kezdeményezhet eljárást abban az esetben, ha
több mint egy év eltelt a kellemetlen helyzet észlelésétõl. Ez nem azt jelenti, hogy a hivatal kibújna az intézkedés alól, sõt le is folytatja az eljárást, ha az ügyfél ragaszkodik hozzá. Nem tud viszont más tartalmú
határozatot hozni, mint a bírósági eljárást panasza ügyében. Pénzt és
energiát spórol meg tehát, ha közvetlenül a bírósághoz fordul.

A lehetõségek, illetve azok ismeretének hiányán túl problémásnak
tartották a diákok, hogy jelenleg nincsen olyan hely, ahol szórakozás
céljából egyéb – például fogyasztási
– kötelezettségek nélkül le tudnának
ülni. Az Ifjúsági Ház Mûvészetek
Házává való alakulásával alig maradt a házban az õ korosztályukat
érdeklõ program.
Dr. Nagy Imre az észrevételeket
megválaszolva többek között felvetette, hogy a jobb tájékoztatás érdekében a hivatal idõszakos kiadványában, a Városi Újságban diáksarok rovatot indítanak. A polgármester számos javaslattal kapcsolatban
egy-egy terület illetékes vezetõjének
a közremûködését ígérte. Így például javasolta, hogy tartsanak megbeszélést a Városi Diáktanács tagjai, a
Mûvészetek Háza, a Megyei Mûvelõdési Központ, illetve az idegenforgalmi és kulturális iroda vezetõi.

Fertálymesterek a városházi jubileumi ünnepségen

Várkonyi György, az Egri Fertálymesteri Testület fõkapitánya köszöntötte mindazokat, akik a tizedesi rendszer feltámasztásának
10. évfordulójára gyûltek össze a
Városháza dísztermében.
– Egy város életének fontos jellemzõje, hogy polgárai vállalnak-e
munkát a közösség érdekében, s eb-
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ben a fertálymesterek testülete jó példával jár elöl – mondta köszöntõjében dr. Nagy Imre polgármester.
A jubileumra szervezett konferencián hat elõadást hallgathattak meg a
résztvevõk, köztük dr. Pozder Péterét,
aki „Breznay Imre és az egri tizedesek” címmel mutatta be dédapja, dr.
Breznay Imre munkásságát.

Játszótér – hírességek
a körcsarnokban
A budapesti székhelyû Sportpalánta Központ 2003-ban jótékony
célú rendezvénysorozatot indított
a fogyatékkal élõ gyermekek megsegítésére.
Az idén októberig havonta másmás helyszínen óriási játszótérré
alakítják át a sportcsarnokokat,
ahol mindenki kedvére mozoghat,
válogathat a sportágak közül olyan
sztárvendégek társaságában, mint
Kokó, Nyilasi Tibor, a kézilabdás
Kökény Bea, a kosárlabdás
Várkonyi Attila. A programot Barabás Éva televíziós mûsorvezetõ
„vezényli”. Az ingyenes szabadidõprogram következõ állomása április 8-án Egerben, a körcsarnokban
lesz, ahová 17 órára várják a játszani, kikapcsolódásra vágyó felnõtteket és gyerekeket.
A Városi Újság a neten
http:// varosiujsag. eger.hu,
http:// varosiujsag.agria.hu

Értékelték az évet a rendõrségen
Évértékelõ állománygyûlést tartottak az Egri Rendõrkapitányságon.
A Városi Újság ennek apropóján
kérdezte Balla Ferenc rendõr ezredest, a kapitányság vezetõjét.

Letelepedés – lakásgondokkal
Többen is azzal a kéréssel fordultak a polgármesterhez, hogy egri letelepedésükhöz tudna-e lakást biztosítani a hivatal. Saját tulajdonú lakáshoz önérõ nélkül csak hitelintézet segítségével juthatnak az ide költözõk, önkormányzati lakás bérbevételének módjáról a lakosságszolgálati irodán adnak tájékoztatást az érdeklõdõknek.

Fertálymesteri jubileum

Balla Ferenc városi kapitány a
munkájukat meghatározó eredménynek mondta, hogy az elmúlt
öt esztendõben stabilizálódott a
vezetõi állomány, annak ellenére,
hogy nagyon fiatal a gárda. A ve-

zetõk önálló jogkörrel rendelkeznek a napi és a munkatervben
meghatározott feladatok tervezésében, szervezésében, a kapitányságvezetõi kontroll pedig a napi
vezetõi értekezleteken érvényesül.
Ugyancsak fontos, hogy - bár
nehézségek árán -, tudtak tenni a
látható rendõrség megvalósítása
érdekében. Az egri kapitányság
munkáját az a törekvés hatja át,
hogy a "Látható rendõrség" kon-

cepciója ne csak egy jól hangzó
jelmondat legyen, hanem azt a
gyakorlatban is érvényesítsék, az
állampolgárok legnagyobb megelégedésére.
Balla Ferenc értékelése szerint
a rendõrkapitányság mûködési
területén levõ városok és községek önkormányzataival, a polgármesterekkel a kapitányság vezetése korrekt munkakapcsolatot
alakított ki.

– Rendszeresen részt veszünk az egri közgyûlés ülésein, valamint a települési önkormányzatok testületi ülésein. Eger és a térség közbiztonsági helyzetérõl tartott beszámolóinkat az elmúlt 5 év során tartózkodás és ellenszavazat nélkül fogadta el az önkormányzatok képviselõtestülete
– fogalmazott a kapitány.
si-

Amit a hulladékról tudni kell (3.)
2003 január 1.-én lépett hatályba –
a Hulladékgazdálkodási Törvénnyel (Hgt) összhangban és annak
egyes rendelkezéseinek végrehajtására – Eger Megyei Jogú Város
Közgyûlésének 30/2002 XII.13.sz.
Önkormányzati rendelete, amely a
települési szilárd hulladékgazdálkodással és a köztisztasággal kapcsolatos helyi feladatokról szól. Ennek
a rendeletnek az értelmezésére a
Városgondozás Eger Kft. cikksorozatot közöl a Városi Újságban.

7. Díjfizetési kedvezmények:
7.1. A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás körében lehetõség van arra, hogy az
egyébként használatos 120 literes
tartály heti egyszeri ürítése helyett
az ingatlan tulajdonos 60 literes tartály heti egyszeri ürítését vegye
igénybe amennyiben: a háztartásban egyedül él; a háztartásban keletkezõ biohulladékot bizonyíthatóan
szabályosan megépített komposztálóban komposztálja. Társasházaknál kedvezmény vehetõ igénybe ha
az egy lakásra jutó átlagos
lakosszám 2-3 fõ alatt van.
Fontos felhívni a figyelmet arra,
hogy amennyiben az ingatlan tulajdonos jogosulatlanul vette igénybe
a díjkedvezményt (pld. hamis adatokat szolgáltatott) köteles a kamatokkal megnövelt közszolgáltatási
díjat egy összegben a közszolgáltató részére elévülési idõn belül (5
év) megfizetni.
7.2. Üdülõingatlanok esetében a
tulajdonosok kezdeményezhetik a
közszolgáltatónál az ingatlan szezonális használatához igazodó hulladékbegyûjtést. Ekkor írásban kötelesek bejelenteni szünetelés idõpontjait, azok kezdõ napját megelõzõen legalább 30 nappal.
7.3. Az ingatlantulajdonos havonta egy alkalommal a háztartásá-

ban keletkezõ a közszolgáltatás keretében nem kezelhetõ hulladékát
max. 1 m3 mennyiségig a városi
hulladéklerakón díjmentesen elhelyezheti.
8. A hulladék gyûjtésével és elszállításával kapcsolatos jogok és kötelezettségek:
8.1. Gyûjtõtartályok igénylése:
A közszolgáltató ügyfélszolgálati
irodáján történõ bejelentéssel lehet
megigényelni, melynek során meg
kell adni az adott ingatlanon élõk
számát, s a két ürítés alatt várhatóan keletkezõ hulladék mennyiség
nagyságát
(legkevesebb
4-5
lit/fõ/nap). Az ürítési gyakoriságot
a lakóterület fajtája szabja meg attól
függõen, hogy az családi házas vagy
társasházas beépítésû. A közszolgáltató ezen szempontok alapján
segít kiválasztani a megfelelõ méretû, nagyságú és számú gyûjtõedényt, ami minden csütörtökön 713 óráig a Homok u. 26. sz. alatti
telephelyen vehetõ át, illetve igény
esetén közszolgáltató a szállítás önköltségének megtérítése ellenében
15 napon belül kiszállítja. A legkisebb igényelhetõ gyûjtõedény mérete korábban ismertetett feltételek
megléte esetén 60 liter. A gyûjtõedények átvételét aláírással kell igazolni, fizetni nem kell érte.
Abban az esetben ha a hulladék
mennyisége rendszeresen meghaladja az átvett gyûjtõ edények ûrtartalmát úgy a közszolgáltató jogosult
a tartályok számának növelésére.
Tehát érdemes odafigyelni a bejelentés során az adatok pontos és
korrekt megadására. Miniszteri rendelet értelmében a tartályok hetente minimum egyszeri ürítésérõl
gondoskodni kell. Az önkormányzati rendelet mind a családi mind a
társasházak vonatkozásában rögzíti
a minimálisan igénybe veendõ
edényszámot.

8.2. A hulladék és a gyûjtõtartályok elhelyezése.
A háztartásban összegyûjtött
hulladékot mindig úgy kell elhelyezni a gyûjtõedényben, hogy az az
edény mozgatásakor és ürítésekor
ne szóródjon, az ürítést ne akadályozza. Ennek elkerülése érdekében csak annyi hulladékot tegyünk
a tartályokba, hogy a fedél lecsukható legyen.
Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy a hulladékot csak a közszolgáltató
által
rendszeresített
edényzetben lehet elhelyezni és
szállításra átadni. A hulladék gyûjtõtartályokban történõ gondos elhelyezése egészségügyi és környezet esztétikai szempontból is fontos, ezzel egyúttal a lakosság jó közérzete is biztosítható.
A gyûjtõedénynek és környezetének tisztántartásáról, rendeltetésszerû
használatáról az ingatlantulajdonosnak kell gondoskodni. A közszolgáltató által évente rendelkezésre bocsátott szállítási matricát az igénybevevõk az edényen kötelesek elhelyezni.
A közszolgáltató az általa rendelkezésre bocsátott gyûjtõedények szükség szerinti javításáról, cseréjérõl, és
esetleges pótlásáról gondoskodik. A
gyûjtõedényeket az ingatlan területén
zárható helyen kell elhelyezni, hogy
azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.
Az edény eltûnése, megsemmisülése, vagy rendeltetéstõl eltérõ
használata esetén a kárt az ingatlan
tulajdonosának kell megfizetni. A
gyûjtõedényt a fentiek figyelembevételével közterületen tárolni nem
szabad azt csak a szállítási napon
06 órától lehet kihelyezni. Kivételt
képez ez alól ha a gyûjtõedény tartós kihelyezése külön önkormányzati engedély alapján megengedett.
A gyûjtõtartályt minden esetben
a közszolgáltató által megjelölt idõ-

ben közterületen a gyûjtést végzõ
jármûvel megközelíthetõ és ürítésre alkalmas helyen kell átadni. A
gyûjtõtartályok tárolási helyérõl a
tartály ürítésre való átadásának helyére történõ mozgatása és visszaszállítása az ingatlantulajdonos feladata. Fontos, hogy a gyûjtõtartály
ne akadályozza a jármû és gyalogos
forgalmat, balesetveszélyt és egyéb
károsodást ne okozzon.
A gyûjtõedényben nem helyezhetõ el nagy darabos hulladék (lomtalanítás keretében kell gondoskodni róla) inert hulladék, veszélyes
hulladék, illetve gazdasági tevékenységbõl eredõ települési szilárd hulladék, kivétel ha ez utóbbi kezelésére
a közszolgáltatót veszik igénybe.
8.3. Abban az esetben ha az ingatlanon a szokásos hulladék
mennyiséget jelentõsen meghaladó
mennyiségû hulladék keletkezése
várható (pld. rendezvény miatt) úgy
az ingatlan tulajdonosának írásban
a várható hulladék mennyiség keletkezése elõtt 3 nappal bejelentést
kell tenni a közszolgáltatónak. A
közszolgáltató a nagyobb hulladékmennyiségre tekintettel többlet
edényzetet biztosít az ingatlantulajdonos részére. Szolgáltatást az ingatlantulajdonosnak mint többletszolgáltatást kell kifizetni.
Eseti kisebb mennyiségû többlet
hulladék kezelésére a közszolgáltató
emblémájával ellátott mûanyag zsákot rendszeresített, mely ügyfélszolgálatán megvásárolható. Vásárlással az
ingatlantulajdonos a hulladék szállítás
és kezelés díját is megfizeti, tehát az
egyébként alkalmazott edényzet mellé ily módon kihelyezett többlethulladék elszállításra kerül.
Fontos tudni, hogy a zsák csak
az esetenként keletkezõ többlethulladék kezelésére szolgál azzal az
elõírt edényzet használata nem váltható ki.

FELÚJÍTOTT FESTMÉNY. A Magyar Külkereskedelmi Bank egri fiókja
nyitásakor tett ígéretet a pénzintézet vezetése arra, hogy támogatja a város
kulturális értékmegõrzését. Ennek a vállalt mecenatúrának a jegyében – a
Dobó István Vármúzeum ajánlására – egy nagy értékû festmény restaurálását végeztette el a bank. A múzeum tulajdonában lévõ felújított alkotás
egy esztendeig a pénzintézetben lesz látható
FOTÓ: PILISY ELEMÉR

Palackban a forrás vize
Tavaly tavasszal született döntés a
Szent József forrás vizének
hasznosításáról - tudtuk meg Nagy
Róbert irodavezetõtõl.
A város nem akart erre egy új
céget létrehozni, hanem pályázatban hirdették meg a lehetõséget. A
jelentkezõk közül egy egri cég, a
Szent József Forrás és Ásványvíz Palackozó és Forgalmazó Kft. került ki
gyõztesen. A korábbi elképzelés
szerint tartálykocsikkal szállították
volna a forrás vizét a város déli részén, az ipari övezetben lévõ palackozó üzembe. Tekintetbe véve
azonban a terület mûemlék, illetve
lakóövezet jellegét, más megoldás
mellett döntöttek az illetékesek.
A cég szerzõdéses keretek között vállalta egy csõvezeték kiépítését, mely a Hadnagy úti Eger-patak
hídjától, a Mocsáry Lajos utcán, és
a Károlyi Mihály úton keresztül jut
el a célállomásig.
Sajnálatos, de a vezeték
kiépítését nem lehetett összekapcsolni a Tigáz gázvezeték fektetésével, mert a kivitelezéskor

ezek a tervek még csupán készülõben voltak. A közterületi munkálatok során különbözõ kellemetlenségek – a legnagyobb odafigyelés
mellett is – elõfordulhatnak, ezért a
polgármesteri hivatal a lakók megértését kéri.
Vígh Henrik, a hivatal munkatársa elmondta: a pályázat
nyertese vállalta a megbontott terület megfelelõ helyreállítását.
Értendõ ez alatt akár fûtelepítés, a
burkolt terület, út vagy járda szakszerû újjáépítése. Elõreláthatólag a
munkák nem vesznek sok idõt
igénybe, a tervek szerint március
végétõl április végéig befejezõdnek. A Kft.. kötelezettséget vállalt
arra, hogy a kutat továbbra is a Heves Megyei Vízmû Rt. üzemelteti,
valamint vízkészlet-járulékot fizet,
mely a felhasznált víz után illeti az
államot.
A forrás vizének kereskedelembe hozatala nem érinti a gyógypark
funkcionalitását, az innen vett víz
továbbra is ingyenes marad.
Debreczeni László
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A város legjobb sportolói
Tizennyolc kategóriában, összesen 33 egyéni versenyzõ, illetve
csapat kapott jutalmat Egerben a
XII. Sportolók Farsangi Bálján. A
városi önkormányzat és az Egri
Szabadidõ Sportegyesület (ESZE)
Kereskedelmi Szakközépiskolában
rendezett eseményén a 2004-es év
legjobbjainak eredményeit ismerték el. A díjakat Szántósi Rafael alpolgármester adta át, köszönetet
mondva a sportsikerek valamennyi
részesének.
A 2004-es év legjobb egri sportolói. Felnõtt csapat: Brendon-ZF-Eger –
vízilabda. Felnõtt férfi sportolók: Szécsi
Zoltán – vízilabda (Brendon-ZF-Eger,
edzõk: Gerendás György, Tóth Kálmán); Turi Tamás – autósport, rallye
(Turi Rallye Team). Felnõtt nõi sportolók: Gyetvai Renáta – aerobik (Egri
Aerobik Klub, edzõ: Handó Katalin);
Páldi Éva – ökölvívás (Egri Városi
Sportiskola, edzõ: Erdélyi Mihály). Ifjúsági csapat: Egri Testedzõ Club – tájfutás (edzõ: dr. Nagy Árpád). Ifjúsági
fiú: Bálint Gergõ – vízilabda
(Brendon-ZF-Eger, edzõk: Gerendás

György, Tóth Kálmán); Kovács
Ádám – tájfutás (Egri Testedzõ Club,
edzõ: dr. Nagy Árpád); Szabó István
– birkózás (Egri Vasas Sportiskola,
edzõk: Gyöngy Attila, Lakatos András). Ifjúsági leány: Mutina Ágnes –
úszás (Flaxon Városi Úszó Klub,
edzõk: Erdélyi Krisztina, Krajnyák
György). Serdülõ csapat: Flaxon Eger
Városi Úszó Klub nõi együttese –
úszás (Edzõk: Erdélyi Krisztina,
Krajnyák György). Serdülõ leány
sportoló: Hegedûs Ágnes – úszás
(Flaxon Városi Úszó Klub, edzõ: Erdélyi Krisztina). Serdülõ fiú: Horváth
Mihály – ökölvívás (Egri Városi
Sportiskola SE, edzõk: Vitányi Antal); Majoros Ármin Mózes – birkózás (Egri Városi Sportiskola SE,
edzõk: Gyöngy Attila, Lakatos András); Rácz Ákos – úszás (Flaxon Városi Úszó Klub, edzõ: Krajnyák
György); Szabó András – tájfutás
(Egri Testedzõ Club, edzõ: dr. Nagy
Árpád). Edzõ párosa: Gerendás
György, Tóth Kálmán – vízilabda
(Brendon-ZF-Eger). Szenior nõi versenyzõi: Kiss Ágnes – úszás (Egri Szenior Úszó Klub); dr. Kiss Zsuzsanna

– asztalitenisz. Szenior férfi versenyzõi:
Fábián Béla – úszás (Egri Senior
Úszó Klub); dr. Pócs Alfréd – úszás.
Kispályás labdarúgói: Farkas Rudolf
(El Toro Tiszanána, csapatvezetõ: dr.
Tóth József); Tóth Ferenc (Imola
Bau, csapatvezetõ: Tóth György). Fogyatékkal élõ felnõtt nõi sportoló: Vass
Ágnes – sí (Holtpont SE, edzõk:
Selmeczi Géza, Fábián Attila). Fogyatékkal élõ felnõtt férfi sportoló: Szakács
László – asztalitenisz. Fogyatékkal élõ
gyermek sportoló: Malacsek Zsófia –
úszás (Integra Agria SE, edzõ: Pohl
Anett). Diák atléta: Páhy Zsolt – (Egri Városi Sportiskola SE, edzõ:
Petrovai József). Gyermek csapat: Hunyadi Mátyás Általános Iskola (Felkészítõ tanárok: Bíró Csaba, Herpai Imre). Sportmenedzser diplomata: dr. Halmos Péter, a Brendon-ZF-Eger Vízilabda Klub ügyvezetõ elnöke. Különdíjak: Major Attila – testépítõ (Aréna
Fitness Centrum); Révészné
Beniczky Magdolna – asztalitenisz
(Tranzit Tüzép-Áfész SC Eger, edzõ:
Balogh Béla); Szent-Györgyi Aerobik
Klub felnõtt dance csapata – aerobik
(edzõ: Ódor Viktória).

Szécsi Zoltán többszörös olimpiai bajnok két díjat is elnyert

VIRÁGOS EGERÉRT VERSENY VIRÁGSZIROM PROGRAM
Lakossági Pályázat 2005.
A város közgyûlése által támogatott Virágszirom Programban
Részt kívánok venni
Az alábbi közterületi rész virágosításával, aminek ültetését, gondozását vállalom, egyben a viráganyagra pályázni szeretnék.
Össz terület …………….............. m2
Egynyári virág …………............ m2
Esetleg fajta megnevezés: …………………………………………..
................................................................................................
A Virágszirom Programban való részvételünkkel a „Virágos
Egerért Versenyre” is jelentkezünk.
Név: …………………………………………………………………………...........
Pontos címe: ………….……………………………………………………….....
Elérhetõsége (tel., e-mail): ……………………………………………………
Elõre is köszönjük, hogy kitöltve visszajuttatja 2005. április 15-ig
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fõmérnöki Iroda Városüzemeltetési Csoportjához (3300 Eger, Dobó I. tér 2., fax: 411-215,
e-mail: fomernok@ph.eger.hu).
Eger, 2005. március 2.

A verseny szervezõ bizottsága

FOTÓ: PILISY ELEMÉR

A TEHETSÉGEKÉRT

(1958–2005)

Eger Megyei Jogú Város Oktatási Közalapítványa gálamûsort
szervez Egerben élõ tehetséges fiatalok részvételével, tehetséges
gyermekek támogatása céljából.
A közalapítványt Eger önkormányzata hozta létre 1996-ban.
Célja a városban lévõ nevelési,
oktatási intézmények eszközfejlesztésének kiegészítése, az intézmények eszközállományának
korszerûsítése. Másik támogatott
területe az alapítványnak a tehetséggondozás.
Ez évben a közalapítvány kuratóriuma szeretne külsõ adományokból befolyt pénzösszegeket
is hozzátenni a szétosztható
pénzkerethez, ezért, tehetséges
fiatalok, mûvészeti csoportok
részvételével, gálamûsort szerveznek.
A gálamûsorban különbözõ
mûvészeti ágak tehetséges képviselõi lépnek fel. Képviselteti magát a próza, a hangszeres zene,
de láthat a közönség modern táncot, népzenét, néptáncot is.
A gálamûsor fõ védnöke dr.
Nagy Imre, Eger város polgármestere. A szervezõk meg kívánják hívni az oktatási intézmények vezetõit, a katolikus
egyház vezetõit, az önkormányzat képviselõtestületét, vállalkozókat, országgyûlési képviselõket, valamint minden érdeklõdõ
vendéget szeretettel látnak, aki
a belépõjegyével, valamint támogatójegy vásárlásával szeretné a tehetséges fiatalokat támogatni.
A gálamûsor április 22-én a
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium dísztermében 16 órakor kezdõdik. A rendezvényre a belépõjegy ára 1000 Ft. A kiemelten
közhasznú alapítvány az OTP
Bank Rt. 11739009-20189660
számlaszámra fogadja a felajánlásokat. A támogatásra felajánlott
összegrõl alapítványi igazolást
küldenek.
A rendezvényrõl információt
a közalapítvány kuratóriumi elnökétõl, Balogh Lászlótól (0620/436-78-02) kaphatnak.

„Virágszirom” program
A Lombkorona-program sikeres
lezárását követõen az Eger Megyei Jogú Város Közgyûlése által
támogatott „Virágszirom” program 2005. tavaszán indul.
A program célja a kiírók szándéka szerint a lakosság közérzetének javítása, az idegenforgalom
növelése, a Virágos Magyarországért versenyben való eredményes részvétel, és nem utolsó sorban az Európa Kulturális Fõvárosa 2010 pályázathoz való csatlakozás.
Fenti célok érdekében a szervezõk szeretnénk mozgósítani a
lakosságot és a vállalkozásokat
egyaránt.
A vállalkozásoknak ajánlják –
a virágosítási versenyben való
részvételük esetén – a telephelyük környezetének (közterületi részeinek) növényesítését, ápolását; egy városi közterületi rész
„örökbe fogadását”, amelynek
növényesítését együttmûködés

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

GÁL TIBOR

keretében vállalják. (Szakmai segítséget biztosít a Fõmérnöki Iroda Városüzemeltetési Csoportja. Email: fomernok@ph.eger.hu; Tel:
36/410-970)
A Virágszirom programban
való részvételükkel egyúttal a VIRÁGOS EGERÉRT Versenyre
is jelentkeznek. (Jelentkezési határidõ 2005. április 15.)
A Virágos Egerért szép környezetért verseny kiszélesítése azt
jelenti, hogy például a „Ki ültet
több növényt a közterületre”
program keretében virágra pályázhatnak a benevezõk (gondozásukat, az ültetést a pályázó vállalja). A pályázók (gondozási terület arányosan) vízdíj kedvezményt kapnának – zsûri ellenõrzése után a program befejeztével.
A Virágszirom programban
való részvételükkel egyben a VIRÁGOS EGERÉRT Versenyre
is jelentkeznek. A pályázat jelentkezési határideje lakossági körben is április 15.

Észrevétele, javaslata van?
Hívja ingyenes
zöld számunkat:

06-80-200-882

Tragikus autóbalesetben a Dél-Afrikai
Köztársaságban hunyt el a nemzetközi hírû egri borász, Gál Tibor. A város
közgyûlése legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy Gál Tibornak posztumusz
díszpolgári címet adományoz.
A kiváló szakember 1983-tól mûvezetõként dolgozott az Egervinnél,
majd ugyanitt az új palackozó szakmai irányítója lett. 1985-88 között a nagyrédei téesz palackozó ágazatát vezette. Ezt követõen került az olaszországi Toscanába, ahol
az Ornellaia-birtok fõborásza, késõbb szaktanácsadója lett. Tanácsadóként tevékenykedett a Toscana-i Pellegrini-, illetve a Friuli-i
Ronciaila-birtokokon. 1993-ban hívta életre társaival az egri GIA
Kft.-t, amely késõbb GálBor Kft.-vé alakult. 2001-tõl résztulajdonosa lett a nagygombosi birtoknak, Pannonhalmán és a dél-afrikai
Capaia-birtokon pedig fõborász. Elnöke volt a legkiválóbb borászokat tömörítõ Pannon és Egri Bormíves Céhnek.
1998-ban az „Év Bortermelõjévé” választották Magyarországon, s megkapta a Magyar Köztársaság Lovagkeresztjét is. Borai számtalan hazai és nemzetközi versenyen szerepeltek sikerrel, és jelentek meg a legnagyobb protokolláris rendezvényeken.
Jelölték a Wein Gourmet által alapított Wine Awardsra, azaz a
„bor Oscar-díjára”.
*
„... Borász volt, elismert itthon és a világban, ember volt, egyéniség,
és egri volt mindenütt. Kedves eleganciája, céltudatossága, tisztessége,
szakmai igényessége, a magyar borok, az egri borok diplomatájává
emelte õt. Közvetlenséggel párosuló tekintélyével elérte, hogy városunkban azok is ismerõsként tekintettek rá, akik személyesen talán soha
nem találkoztak vele.
Eger nevét hallva az embereknek az országban és a világ számos
pontján a bor jut az eszükbe, Gál Tibor nevét hallva mindenkinek Eger
jut eszébe. Valóban hungarikum voltál, de egri hungarikum. Eger egyik
legismertebb embere, az országban, a világban a legismertebb egri, aki
hírnevet szerzett városunknak...”
(Részlet dr. Nagy Imre polgármester Kisasszonytemetõben elmondott búcsúbeszédébõl.)

KOMÉDIA A
Kornis Mihály Halleluja címû,
több mint 25 éve írt darabját mutatja be a Gárdonyi Géza Színház
március 23-án, az V. Egri Tavaszi
Fesztivál keretében.
Második rendezésére készül
Anger Zsolt. A társulat tagja a tavaly színre vitt Card Boys után
egykori tanára, Kornis Mihály
mûvét, a Hallelujját rendezi a színház stúdiószínpadán. Az elõadás
díszletét Valcz Gábor, jelmezeit
Ferencz Zsófia tervezi.
– Minden bemutató meglepetés – vélekedett Kornis Mihály.

SZERETETRÕL

– Örülök, hogy Anger Zsolt vállalkozott a rendezésre, hiszen a Színmûvészeti Fõiskolán ezen a darabon keresztül tanítottuk a színészmesterséget az osztályuknak. Izgulok érte,
hogy ne csak rendezzen, hanem színészként is dolgozzon. Furcsa, mit
hoz az élet! Egert is nagyon szeretem.
Eger a legkedvesebb városom, már
csak azért is, mert az összes nagy
szerelmem egri volt, és az Egri csillagok volt az elsõ könyv, amit olvastam – mondta Kornis Mihály a darab
elsõ olvasópróbáján.
PCS

Telephellyel rendelkezõ vállalkozások
VIRÁGSZIROM PROGRAM
Jelentkezési lap 2005.
A város közgyûlése által támogatott Virágszirom Programban
Nem kívánok részt venni
Részt kívánok venni
A saját telephelyünk és a közvetlen környezetének
növényesítésével és fenntartásával.
Egy városi közterületi rész „örökbe fogadásával”, aminek
növényesítését együttmûködés keretében vállaljuk.
Egyéb módon: …………………………………….
………………………………………………….................
A Virágszirom Programban való részvételünkkel a
„Virágos Egerért Versenyre” is jelentkezünk.
Cég pontos megnevezése: …………………………………………………….....
Cég pontos címe:

………………………………………………………

Kapcsolattartó személy neve: ……………………………………………….....
Elérhetõsége (tel., e-mail): ……………………………………………………....
Elõre is köszönjük, hogy kitöltve visszajuttatja 2005. április 15-ig
Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Fõmérnöki Iroda
Városüzemeltetési Csoportjához (3300 Eger, Dobó I. tér 2., fax: 411215, e-mail: fomernok@ph.eger.hu).
Eger, 2005. március 2.
A verseny szervezõ bizottsága

2005. ÉVI LOM- ÉS LOMBTALANÍTÁSI AKCIÓ
A Városgondozás Eger Kft. 2005. április 4-től április 15-ig végzi a szokásos évi lomtalanítást, a megadott időpontok szerint.
Kérjük Önöket, hogy a közterületen jól látható helyre a megjelölt időpont reggelén 6 óráig szíveskedjenek elhelyezni a lomot.
FONTOS, hogy kommunális hulladékot ne a közterületre, hanem a kukába helyezzék el! A LOM: nagyobb méretű berendezési tárgy,
bútorzat, ágybetét, háztartási berendezés és készülék. Ne rakjanak ki veszélyes anyagokat (olaj, festék, akkumlátor stb.), építési törmeléket,
mert azt a szolgáltató nem szállítja el! A zsákokban kihelyezett falombot, illetve a kötegelt metszési nyesedéket az akció keretében is és
április 01. és április 30. között a kukaedények mellé elhelyezve az ürítési napokon is elszállítjuk.
A lomtalanítási akció kizárólag a lakosság részére biztosított.
Észrevételek, érdeklődési lehetőségek a VIKSZ Kft.-nél a 411-144, 513-200 telefonszámokon.
A LOMTALANÍTÁS IDŐPONTJAI:
2005. április 4. - Hétfő
Albert Ferenc u.
Aradi u.
Attila u.
Árpád u.
Berze Nagy János u.
Borházsor u.
Csordás u.
Deméndi u.
Déva u.
Eperjesi u.
Farkasvölgy u.
Farkasvár u.
Fertőbánya u.
Fiumei u.
Galagonyás u.
Iglói u.
Ifjúsági u.
I. István király u.
Kapás u.
Kassai u.
Kiskanda u.
Kolozsvári u.
Koszorú u.
Köztársaság tér
Körmöcbányai u.
Lőcsei u.
Mátyás király u. páros
oldal
Nyitrai u.
Pacsirta u. (25-ös úttól
nyugatra)
Pápai u.
Pozsonyi u.
Rozsnyói u.
Szalóki u.
Széna tér
Szénáskert u.
Szvorényi u. (25-ös úttól
nyugatra)
Tátra u.
Szőlő u.
Szüret u.
Vincellériskola u.
Almagyar u.
Almagyar köz
Árva köz
Bajcsy Zs. u.

Deák Ferenc u.
Dobó tér
Dobó u.
Dózsa György tér
Érsek u.
Fazola u.
Fellner u.
Foglár u.
Frank Tivadar u.
Fürdő u.
Gerl Mátyás u.
Harangöntő u.
Dr. Hibay Károly u.
Jókai u.
Katona István tér
Klapka u.
Knézich Károly u.
Kossuth Lajos u.
Maczky Valér u.
Petőfi tér
Dr. Sándor Imre u.
Stadion u.
Szent János u.
Szúnyog köz
Tárkányi Béla u.
Tűzoltó tér
Zalár u.
Április 5. - Kedd
Berzsenyi út
Breznai u.
Brassói u.
Fadrusz u.
Faiskola u.
Gyulafehérvári u.
Kazinczy u.
Kárpát úti lakótelep
Keglevich u.
Kölcsey tér
Külsősor u.
Liszt Ferenc u.
Madách Imre u.
Mátyás király u. páratlan
oldal
Munkácsy u.
Nagy L. út
Nagyváradi u.
Puky Miklós u.
Szabadkai u.

Székelyudvarhelyi u.
Szövetkezet u.
Temesvári u.
Tompa u.
Vajda u.
Veres P. u.
Zombori u.
Zólyom u.
Balassa Bálint u.
Bárány u.
Bérc u.
Cifrakapu tér
Cifrapart u.
Csurgó u.
Dalyka Gábor u.
Darvas u.
Dézsmaház u.
Görög u.
Jankovics u.
Karéj u.
Markhot Ferenc u.
Mária u.
Mecset u.
Mlinkó u.
Pallos u.
Pást u.
Pázsit u.
Servita u.
Szaicz Leó u.
Szent Miklós u.
Szolárcsik u.
Torony u.
Tavassy Antal u.
Vécsey Sándor u.
Április 6. - Szerda
Ady Endre u.
Állomás tér
Bajza u.
Csákósor u.
Eötvös u.
Hild J. u.
Ipolyi A. u.
Ív u.
Károlyi M. u.
Lájer D. u.
Meder u.
Mocsáry u.

Nagyrét u.
Patakpart u.
Raktár u.
Sas u.
Szeszfőzde u.
Tinódi u.
Vasút u.
Vályi u.
Zúgó u.
Barkóczy u.
Bartakovics u. (25-ös úttól
keletre)
Bocskay u.
Bródy Sándor u.
Csiky Sándor u. (25-ös
úttól keletre)
Eszperantó sétány
Eszterházy tér
Gerinc u. (25-ös úttól
keletre)
Kacsapart u.
Kisvölgy u. (25-ös úttól
keletre)
Kovács János u.
Lejtő u.
Lenkey u.
Dr. Nagy János u.
Nyíl u.
Orgonás tér
Pori sétány
Pyrker tér
Rottenstein köz
Rózsa Károly u. (25-ös
úttól keletre)
Sasvár u.
Sertekapu u. (25-ös úttól
keletre)
Síp köz
Széchenyi u.
Torok köz
Törvényház u.
Tündérpart u.
Vár bejáró
Városfal u.
Vitkovics u.
Zseb köz
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Április 7. – Csütörtök
Csákány u.
Domonkos I. u.
Hadnagy u.
Hell Miksa u.
Homok u.
Hontalan u.
Kalcit u.
Kertész u.
Kocsis B. u.
Kodály Z. u.
Kőporos tér
Maklári út
Menház u.
Merengő u.
Mély u.
Nagykőporos u.
Napsugár u.
Napsugár köz
Ostorosi u.
Rozália u.
Rövid u.
Szarvas tér
Tihaméri u.
Tittel P. u.
Tímár u.
Újsor u.
Vasöntő u.
Zellervár u.
Arany János u.
Bartók Béla tér
Grónay u.
Hatvani kapu tér
Király u. (25-ös úttól
keletre)
Kolacskovszky u.
Mikszáth K. u.
Neumayer u.
Pacsirta u. (25-ös úttól
keletre)
Reményi Ede tér
Sóház u.
Szvorényi u. (25-ös úttól
keletre)
Telekessy u.
Tévesztő köz
Trinitárius u.
Április 8. - Péntek
Ágas u.
Agyagos u.
András bíró u.
Bástya u.
Bolyki u.
Bornemissza u.
Buzogány u.
Cecey Éva u.
Diófakút u.
Dónát u. (vasúttól
északra)
Egri Csillagok u.

Faggyas u.
Félhold u.
Folyás u.
Fűzér u.
Gárdonyi u.
Íj u.
Janicsár u.
Joó János u.
Kelemen I. köz
Kis-Eged u.
Leányka u.
Legányi u.
Liget u.
Literáti u.
Mekcsey u.
Nagy-Eged u.
Ostrom u.
Partos u.
Rókus köz
Rókus u.
Szabó Sebestyén u.
Talizmán u.
Zoltay u.
Zöldfa u.
Vécseyvölgy u.
Egészségház úti lakótelep
Gólya úti lakótelep
Remenyik Zsigmond úti
lakótelep
Szarvas
Gábor
úti
lakótelep
Szálloda úti lakótelep
Április 11. - Hétfő
Baktai u.
Bartakovics u. (25-ös úttól
nyugatra)
Bartalos u.
Bem J. u.
Csiky u. (25-ös úttól
nyugatra)
Gorové u.
Gerinc u. (25-ös úttól
nyugatra)
Hatvanasezred u.
Hősök u.
Kandra Kabos u.
Kilián u.
Kisvölgy u. (25-ös úttól
nyugatra)
Rózsa K u. (25-ös úttól
nyugatra)
Sertekapu u. (25-ös úttól
nyugatra)
Tizeshonvéd u.
Vörösmarty u.
Cifrakapu u.
Régi Cifrakapu u.
Kallómalom u.
Malom u.

Rajner K. u.
Szederkényi u.
Szépasszonyvölgy u.
Tulipánkert u. (belterületi
szakasz)
Telepi u.
Vámház u.

Malomárok u.
Olasz u.
Tavasz u.
Vallon u.
Vízimolnár u.
Április 12. - Kedd
Ankli u.
Bercsényi u.
Csokonai u.
Epreskert u.
Gyóni G u.
Hevesi S. u.
Laktanya u.
Mikes K. u.
Váci M u.
Vak Bottyán u.

Árnyékszala u.
Árok köz
Gerle köz
Harangláb u.
Iskola u.
Kertalja u.
Kisasszony u.
Könyök u.
Kő u.
Lovász u.
Pető Gáspár u.
Ráchegy u.
Ráckapu tér
Rezeda u.
Rigó köz
Rudivár u.
Szala köz
Szalapart u.
Tetemvár u.
Verőszala u.

Bükk sétány
Rákóczi u.
Töviskes tér
Töviskes u.
Április 13. - Szerda
Bethlen G. u.
Fejedelem u.
Garay u.
Hétvezér u.
Honfoglalás u.
Hajdúhegy u.
Mindszenthy G. u.
Kisfaludy u.
Móricz Zs. u.
Petőfi S. u.
Radnóti M. u.
Rózsásdűlő u.
Tordai u.
Borsitz u.
Ceglédi u.
Dónát u. (vasúttól
Tetemvár út felé)
Fügedi u.
Ludányi u.
Tiba u.
Türk F. u.
Április 14. - Csütörtök
Akácfa u.
Almási P. u.
Babocsai u.
Blaskovics u.
Bervai u.
Bervai ltp. I., II.
Endresz u.
Gyöngy u.
Hársfa u.
Király u. (25-ös úttól
nyugatra)
Koháry u.
Kőkút u.
Paphegy u.
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Április 15. - Péntek
Alvégi u.
Apátfalvi u.
Béke u.
Boross Endre u.
Borsod u.
Cinca u.
Csalogány u.
Dobó köz
Egri út
Felvégi u.
Fecske u.
Fenyő u.
Hóvirág u.
József A. u.
Kovács Jakab u.
Kisdelelő u.
Lágyas u.
Madárkút u.
Nagylaposi u.
Pásztorvölgy u.
Pirittyó u.
Posta köz
Sánc u.
Sánc köz
Sáncalja u.
Sólyom u.
Szarvaskői út
Szélpart u.
Szérűskert u.
Tárkányi u.
Tölgy u.

