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Új társasházi korszerűsítési pályázat

Átadták a 33-as Heves megyei szakaszát

Dudás Róbert napirend előtti felszólalásával kezdődött a Heves Megyei Közgyűlés ülése. A Jobbikos képviselő
leszögezte, konstruktív ellenzékként fognak működni és minden, a megye érdekét szolgáló döntést meg fognak
szavazni.

Elkészült a 33-as főút felújításának heves megyei szakasza. Nyitrai Zsolt, országgyűlési képviselő a környékbeli települések
polgármesterei és Loppert Dániel, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs vezetője közösen adta át a 3. sz.
főút és a Dormánd közötti szakaszt.

A testület elfogadta Szabó Róbert elnöki jelentését és azokat az előterjesztéseket, amik alapján a megye tagokat
delegál a Tisza-tó Térségi Fejlesztési
Tanácsba, a Heves Megyei Területfejlesztési Konzultációs Fórumba és
a Magyarország-Szlovákia Határon
Átnyúló Együttműködési Program
Közös Monitoring Bizottságába.
Szabó Róbert elnök visszavonta a
megyei önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos napirendi javasla-

tokat, azokról decemberben tárgyal
majd a testület. A képviselők tájékoztatókat hallgattak meg a megyét
érintő ár- és belvízvédelmi intézkedésekről. Fejes Lőrinc, a KözépTisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
kiskörei szakaszmérnöke azt kérte a
politikusoktól, sürgessék meg a településeken a belvíz-helyzet vizsgálatát. A képviselők zárt ülésen tárgyalták a „dr. Jakab István Emlékgyűrű”
adományozásáról szóló javaslatot.

„A 33-as főút heves megyei szakaszán naponta hétezer jármű közlekedik, Füzesabonynál az M3-as autópálya le- és felhajtó szakaszán napi
tizennégyezer”- hangzott el a tizenhét kilométeres, felújított útszakasz
átadásán. A beruházás nyolcvanöt
százalékban uniós, tizenöt százalékban hazai forrásból valósult meg,

országos útfejlesztési program részeként. A 33-as főutat több szakaszban
újítja fel a kivitelező Strabag Zrt.
2015 augusztusában várható, a
közel hatmilliárd forintos beruházás
befejezése, ami több mint harminchét kilométernyi megújult utat jelent
majd, Füzesabony és Tiszafüred között.

Heves Megyei Értéktár

Képviselők képzése
Az önkormányzatok feladatairól, hatásköreiről, gazdálkodásáról tanultak
a politikusok azon az egynapos képzésen, amin idén minden megválasztott
önkormányzati képviselőnek részt kell
vennie. Heves megyében járásonként,
a kormányhivatal szervezi az oktatást,
összesen 750-en politikusnak. Nincs
kivétel, újraválsztott képviselőknek
és újoncoknak egyaránt kötelező. A

polgármesterekre nem vonatkozik az
előírás, de sokan közülük önként vállalták. Az a cél, hogy a képviselők az
önkormányzattal kapcsolatos legfontosabb ismeretekkel rendelkezzenek,
különösen fontos ez a kistelepüléseken, ahol nincs a vezetők mögött nagy
létszámú szakértői apparátus. Az előadások végeztével tesztet írnak a politikusok a hallottakból.

A hungarikum törvény alapján országszerte alakulnak helyi és megyei bizottságok az értékek és hungarikumok feltárására, bemutatására. A munkát megyénkben a Kaptárkő Egyesület koordinálja a Heves Megyei Önkormányzat felkérésére, de részt vesz benne a Nemzeti Művelődési Intézet Heves Megyei Irodája is.
Megyénkben 121 településen alakulnak helyi érték bizottságok, amik ös�szegyűjtik és értékelik a javaslatokat, majd továbbítják a megyei bizottság
felé. Az értéktárba kerülhet étel, épület, de akár valamilyen hagyomány is.
Egerben eddig nyilvántartásba került például a Bikavér, a Szépasszonyvölgy
és a Minaret.

Véradók napja
A Véradók Napja alkalmából országszerte ünnepséggel köszönik meg a rendszeres véradóknak önkéntességüket. Egerben is köszöntötték az ötven és
annál magasabb véradásszámot elért donorokat. A
Heves Megyei Vöröskereszt ünnepségén dr. Kalász
László az Országos Vérellátó Szolgálat Közép-magyarországi Régió igazgatója elmondta, csökkent az
országban a véradások száma, az elmúlt évekhez képest. Gortva József, a Vöröskereszt megyei igazgatója arról beszélt, hogy a donorállományt igyekeznek
megfiatalítani. Idén először szervezték meg a Fiatal
Véradók Éjszakáját az Ifi Ponttal közösen.

Kitüntetések
A Vállalkozók Napján Harmati László, az Eger-Park Hotel Kft.
ügyvezető igazgatója a miniszterelnök javaslatára a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át Magyarország
Köztársasági Elnökétől. Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter adta át az Év Vállalkozója díjat Őszi Csillának és Markus
Schleiernek, a ZF Hungária Kft. két ügyvezető igazgatójának.
A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Ügyvezető
Elnöksége Fazekas Lászlót az Agria-Humán Kft. ügyvezetőjét a
vállalkozása területén elért kiemelkedő eredményeiért és közéleti tevékenységéért Heves megye 2014 közhasznúszolgáltatója díjban részesítette.

Civil Randevú
Értékelte és lezárta a 2014-es évet az Egri
Civil Kerekasztal. A Civil Randevún elhangzott: a szervezetnek minden évben három
nagy rendezvénye van, az Eger Városi Civil
Fórum, az Eger Ünnepe és az évzáró találkozó. A programon kiosztották a Kerekasztal
szekcióinak okleveleit is.
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Ez történt…

Ez történt…

Megyei közgyűlés

Heves megye

ÉMÁSZ: 2,5 millió forintos adomány
gyermekeknek

Vadgazdálkodási aktualitások Heves
megyében

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport karácsonyi jótékonysági akciója keretében 2,5 millió forintot adományozott heves
megyei, gyermekekkel foglalkozó alapítványoknak, egyesületeknek. A cég immár hagyományos akciója hatalmas segítséget jelent azoknak a szervezeteknek, akik gyermekek különböző területeken történő fejlesztését tűzték ki célul, ám
nemes céljaik eléréséhez a pénzügyi forrásaik meglehetősen korlátozottak.

A 2014/2015-ös vadgazdálkodási évben a tavalyihoz képest lényegesen több, 1443 darab őzbak trófeát mutattak be, ami
17,7%-os emelkedést jelent. Ebben az évben érmes őzbak száztíz darab volt a megyében, ami a bírált bakok 7,6%-a. Az éremhatárt elért trófeákból aranyérmes huszonkét darab, ezüstérmes harmincnégy darab, bronzérmes ötvennégy darab volt. Az
őzbakok közel 20%-át külföldi vadász, míg nagyobb hányadát, több mint 80%-át hazai vadász hozta terítékre
A gímszarvas fokozott hasznosításának
megfelelően emelkedett az időarányosan bemutatott bikák száma, 2014. november végig összesen 458 gímtrófeát
mutattak be.

Magyarország egyik legnagyobb áramszolgáltató vállalata, az ELMŰ-ÉMÁSZ társaságcsoport tagjaként, az ÉMÁSZ ismét
példát mutatott a társadalmi felelősségvállalásból, amelyre nagy szükség van a gazdaság szereplői részéről. Az ELMÜ-ÉMÁSZ
a hatékony és biztonságos energiaellátás
mellett küldetésének tekinti a rászorulók
rendszeres segítését, ezért évről évre alapítványokat, kulturális eseményeket, jótékony
projekteket támogat.
Lássuk, mely szervezetek részesültek idén
a megyei országgyűlési képviselők – Hor-
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váth László, Nyitrai Zsolt és Szabó Zsolt
– ajánlásával a 2,5 millió forintos keretből:
Gyöngyösről a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ Családok és Gyermekek Átmeneti Otthona, ahol válsághelyzetben lévő,
krízishelyzet miatt otthontalanná vált gyermekeket, családokat fogadnak be, nyújtanak segítséget mindennapjaikhoz.
Mátraderecskén a hátrányos helyzetű
gyermekeknek sportolási lehetőséget biztosító Általános Iskolai Diák Sport Kör örülhet a támogatásnak. Az összeget az egészséges életmódot elősegítő sporteszközök
beszerzésére és pályafelújításra szeretnék
fordítani. Verpeléten a kulturális örökség
megőrzésével foglalkozó Összefogás Verpelétért Egyesület a Mindenki Karácsonya

című közösségi, jótékonysági rendezvényéhez kap segítséget. Az egri körzetből
a Waldorf óvodát és általános iskolát működtető Kreatív Élet Alapítvány az óvodai
bútorokat tervezi olyanokra cserélni, amelyek megfelelnek a Waldorf-szemléletnek.
Ezen kívül olyan beltéri és kültéri játékokat
szeretnének beszerezni, melyek a gyerekek
mozgását és kreativitását életkoruknak
megfelelően fejlesztik. A Heves Város Tehetséges Gyermekeiért Alapítvány a Heves
városban élő, hátrányos helyzetű gyerekek
tanulásához, sportolásához és szabadidejük
kulturált eltöltéséhez nyújt segítséget, idén
az ÉMÁSZ hozzájárulásával.
A gyerekek nevében köszönjük az
ELMŰ-ÉMÁSZ nagylelkű támogatását!

Ez 23,1 %-os növekedést mutat a tavalyi év ugyanezen időszakához képest.
Az eddig bemutatott gímbikákból kilencvenhárom példányt ejtett el külföldi
vadász.
A dél-hevesi apróvadas vadgazdálkodási körzetben a tervekben összesen
2850 darab mezei nyúl és 15240 darab
fácán lelövést engedélyeztek. Nagyobb
mennyiségben fácánhasznosítást csak a
fácánkihelyezést végző vadgazdálkodók
kaptak, fácántyúk lelövést csak két vadászterületre engedélyezett a hatóság. A
mezei nyúl és fácán vadászatok korlátozását a megyei vadgazdálkodási tanác�csal egyetértésben az idei évben is indokoltnak tartotta a vadászati felügyelet,
melynek alapvető indoka az apróvad

állomány évek óta tartó csökkenése és
alacsony létszáma volt.
(Forrás: Heves Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatósága)

Ipar

AVENTICS

Nemzeti emlékhely lett az egri vár

Igazi kihívás volt a váltás

Nemzeti emlékhellyé nyilvánította december 16-ai ülésén az Országgyűlés az egri várat. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő sajtótájékoztatón kiemelte: ez azért nagyon fontos, mert a vár, amellett, hogy a küzdeni akarás, az élni akarás, a
magyar szabadság és a magyar siker szimbóluma, az ország leglátogatottabb vidéki múzeuma is.

Az egri AVENTICS HUNGARY KFT-nek 2014 volt az első teljes éve új néven, új
tulajdonossal. Ez a kihívásokkal teli év jól sikerült. Gödri Istvánnal, a cég ügyvezető igazgatójával ezt az időszakot tekintettük át.
– Legutóbb az Egri Magazin augusztusi számában foglalkoztunk bővebben az egri AVENTICS HUNGARY
KFT-vel. Akkor még nem beszélhettünk az eredményekről, inkább a tulajdonosváltásról és az idei, illetve középtávú tervekről. Most már mérleget
lehet vonni az első évről. Milyen elvárásokkal indultak 2014-ben és ezekből
mi valósult meg?
– A pneumatika gyártás Egerben
1967 óta van jelen. Szerencsére, eddig
akárhány tulajdonosváltás zajlott is le,
mindig sikerült növekednünk. Nyugodtan mondhatom, hogy ezúttal is sikerült
pozitív irányba elmozdulnunk. Ez abban
is megmutatkozik, hogy a beruházások
üteme nem csökkent. Idén is két nagy
megmunkáló központot vásároltunk és
elkezdtük egy hengercsalád áttelepítését
Nyugat-Európából. Az egri pneumatika
gyártásnak az a 14 év, amit a Bosch-on
belül eltöltött, megerősödéssel és növekedéssel járt. A számoknál maradva, ha
a hazai kereskedelmi eladásokat nézem,
akkor büszkén mondhatom, hogy a
tervhez képest több mint 10 százalékos
növekedést produkáltunk, és mindezt
olyan körülmények között, amikor nevet és tulajdonost változtattunk. A tulajdonosi elvárások közül két dolgot emelnék ki. Egyrészt azt, hogy függetlenül a
gazdasági folyamatoktól, eredményesnek kell lennünk. Másrészt erősíteni
kell a „jó gazda” szemléletmódot, ami-
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vel rendelkezünk. Mindenki olyan szinten felelős a saját munkájáért, mintha a
saját vállalkozásában dolgozna. Ezeknek
az elvárásoknak a gyáron belül minden
szinten igyekezett mindenki megfelelni.
A kiszállítási pontosságunk jelentősen
növekedett, a minőségünk és a hatékonyságunk is tovább javult.
– Hogyan jutott el minden szintre ez az üzenet, amit az új tulajdonos
megfogalmazott? Mennyire volt ez újdonság az itt dolgozóknak?
– A válaszhoz először is három évet
kell visszamennünk az időben. A Boschnál az első bejelentés a pneumatika üzletágon belüli változásról 2011 közepén
hangzott el. Ez sokkszerűen ért mindenkit. Munkatársaink közül nagyon
sokan azt gondolták, hogy ez a pneumatika gyártás végét jelenti, megszűnnek a munkahelyek és be fogják zárni
az egri gyárat. Sikerült meggyőznünk
őket, hogy nem kell kétségbe esniük, ha
a vevőink elégedettek, akkor kitartanak
mellettünk és van megrendelés is. Az
pedig, hogy milyen zászló alatt, a vevőt
igazából addig nem foglalkoztatja, amíg
a kért terméket időben, jó minőségben
és jó áron megkapja. Ez volt a fő üzenet
a kollégák felé, illetve igyekeztünk előre jelezni, hogy rendelési állományunk
reményeinknek megfelelően alakul.
Gyakran előfordult, hogy hét közben és
szombaton is túlórát rendeltünk el, illet-

ve a nyugdíjas kollégáinkat is visszahívtuk dolgozni a csúcsterhelés időszakában. Szerencsénkre a munkatársaink ezt
a váltást egy újabb kihívásnak tekintették és bízunk benne, hogy a jövő további
pozitív változást hoz.
– Milyen a cégcsoporton beül az
egri gyár helyzete?
– Az AVENTICS csak a pneumatika
üzletág neve. Az új tulajdonos körülbelül 30 vállalattal rendelkezik, melyek
a maga nemében mind önállóak. A tulajdonos nem akarja ezeket összevonni,
hanem azt várja el, hogy mindegyik cég
eredményesen működjön. Ilyen szempontból teljes függetlenséget kaptunk a
cégcsoportnál.
– Milyen tervekkel vágnak neki az
új évnek?
– Azon dolgozunk, hogy egyre nagyobb szeletet kapjunk a pneumatikán,
mint üzletágon belül. Ezt bizonyítja az
is, hogy jövőre egy újabb termékcsalád gyártása indul el Egerben. Azon
dolgozunk, hogy ne csak egy, hanem
minél több termék bevezetése itt, Magyarországon folytatódjon. Azt hiszem,
nyugodtan mondhatom azt, hogy az új
körülmények között is helytálltunk. Sikerült a régi partnereinket megtartani
és még újakkal is bővülni. Az új tulajdonosnak köszönhetően függetlenek
vagyunk és ezzel élni is tudtunk már az
első évben. Reméljük, 2015 év végén is
hasonló eredményekről számolhatunk
majd be. 
(X)

Idén februárban kezdeményezte Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő és Habis László polgármester, hogy nemzeti
emlékhellyé váljon az egri vár. Erről a
kérdéskörről Orbán Viktor miniszterelnökkel, Boross Péter volt kormányfővel,
a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság elnökével, valamint L. Simon Lászlóval, a Miniszterelnökség parlamenti
államtitkárával egyeztettek. A javaslatot
az Országgyűlés december 16-án fogadta
el. Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő
a szavazást megelőző sajtótájékoztatón
úgy fogalmazott: azért fontos ez a döntés, mert a vár, amellett, hogy a küzdeni
akarás, az élni akarás, a magyar szabadság és a magyar siker szimbóluma, az ország leglátogatottabb vidéki múzeuma is.
Hozzátette: a nemzeti emlékhely egy kiemelt státusz, melyet a történelmi emlékhelyek nyerhetnek el. A kormányzat kiemelten kezeli a nemzeti emlékhelyeket,
ha valamilyen felújítás vagy rekonstrukció szóba kerül, akkor a nemzeti emlékhelyek élen járnak, és ezek a helyszínek
alkalmassá válnak országos jellegű ünnepség megtartására is.
Habis László, Eger polgármestere úgy

fogalmazott: a vár az egriek szívében
eddig is egyfajta nemzeti emlékhely volt
és az 1552-es dicsőséges várvédelem
nemcsak az egriek számára fontos, hanem mindenki számára, aki a magyar
nemzethez tartozónak vallja magát. Hozzátette: a várban folyó közel kétmilliárdos fejlesztés a felénél tart, a téli időszak
után a kazamata-rendszer teljes rekonstrukciójával és a Szép-bástya fejlesztésével
folytatódik a beruházás.
Az egri vár nemzeti emlékhellyé nyilvánítása a kulturális örökség védelméről
szóló törvényjavaslat parlamenti vitájának
egyik eleme volt. Puskás Imre, kulturális
örökségvédelemért felelős helyettes államtitkár a törvényjavaslat kapcsán kiemelte:
a mostani törvénymódosítással a kormány
a gazdasági szereplők, a tulajdonosok és az
örökségvédelem érdekeinek összehangolására törekszik. A módosítás kiemelten
foglalkozik a nagyberuházásokat megelőző régészeti feltárások szabályozásával és
a műemlékvédelemmel. A régészetben az
eljárások könnyítése és gyorsítása a cél, átláthatóbb és kiszámíthatóbb szabályozást
várnak. A helyettes államtitkár kiemelte:
szeretnének egy olyan támogatási, ösztön-

zési rendszert beépíteni az adótörvényekbe, esetleg közvetlen támogatási formát
létrehozva, amely a műemlék-tulajdonosokat arra ösztönzi, hogy érdemes legyen,
sőt kifejezetten előnyös legyen számukra
ezeknek az értékeknek a megóvása.
A december 16-ai döntésnek köszönhetően az egri vár a tizennegyedik nemzeti emlékhely lesz Magyarországon.

Nemzeti emlékhelyek
Kiemelt nemzeti emlékhely
1. Budapest, Kossuth Lajos tér
Nemzeti emlékhelyek
2. Budapest, Fiumei úti temető
3. Budapest, Hősök tere
4. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum
5. Budapest, Rákoskeresztúri Újköztemető 298., 300. és 301. parcella
6. Budapest, Várnegyed
7. 
Debrecen, Református Nagytemplom és Kollégium
8. Mohács, Nemzeti Emlékhely
9. Ópusztaszer, Nemzeti Történelmi Emlékpark
10. Pákozd, Katonai Emlékpark
11. Pannonhalma, Bencés Főapátság
12. Somogyvár–Kupavár
13. Székesfehérvár, Romkert
14. Eger, Dobó István Vármúzeum
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Országos mikrohitel-találkozó
Egerben

Termékek és szolgáltatások Egerből a
világpiacra

Farkas Zoltán: az induló vállalkozások bátran támaszkodhatnak a vállalkozásfejlesztési
alapítványokra

2014-ben is nyereségesen gazdálkodott a ZF Hungária

Egerben tartotta soron következő konferenciáját a megyei vállalkozásfejlesztési
alapítványok alkotta Nemzeti Kisvállalkozásfejlesztő Konzorcium. Az országos
mikrohitel-találkozó jelentőségét egyebek mellett az is mutatja, hogy a szövetség tagjai országszerte több mint ötezer
mikro- és induló vállalkozás ügyeit,
hiteleit intézik, de közös pályázatokon
is részt vesznek – hangsúlyozta Farkas
Zoltán, a Heves Megyei Vállalkozás- és
Területfejlesztési Alapítvány kuratóriumának, valamint a Nemzeti Kisvállalkozásfejlesztő Konzorcium elnöke.
A házigazda köszöntőjében rámutatott: fontos, hogy a konzorcium tagjai
időről időre megtudják beszélni a közös
dolgaikat, azokat az ügyeket, amelyekben
- ha előrébb tudunk lépni - az induló és
mikrovállalkozások még magasabb színvonalú szolgáltatásokat kaphatnak, még
szélesebb lehetőségekhez férhetnek hozzá a vállalkozásfejlesztési alapítványokon
keresztül.
„Sokan elfelejtik, hogy az ötlet és annak megvalósítása között milyen hosszú
és rögös az út. Amikor egy kezdő vállalkozás induló lendülete, a saját, vagy családi, esetleg baráti tőkéje elfogy, mielőtt a
cég termelni tudna, a start és a cél között
húzódó szakadék fölé legtöbbször a vállalkozásfejlesztési alapítványok vernek
hidat” – fogalmazott Farkas Zoltán.
Emlékeztetett: az induló vállalkozásokat elsősorban a vállalkozásfejlesztési
alapítványok finanszírozzák, amelyre
joggal lehetnek büszkék.
“Minden vállalkozás először induló
vállalkozás volt, megszületett egyszer,
ebben a magvető időszakban pedig mi
vagyunk azok, akikhez segítségért, finanszírozásért, mentorálásért fordulni lehet”
– tette hozzá.
Szavai szerint a hálózattól már több
mint ötezer vállalkozás kapta meg ezt a
fajta segítséget. Mindez olyan pluszt jelent, amit a később akár milliárdos árbevételt produkáló cégek sem felejtenek
el, ami pedig végső soron az alapítványi
hálózat erejét növeli.

Fontos a tapasztalatcsere
Glózik Klára, a Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány ügyvezetője, a
Tourinform békés megyei irodavezetője
a konferenciát megelőzően arról beszélt,
hogy a fórum remek alkalmat kínál a tapasztalatcserére. Elsősorban az új pályázati
rendszerrel, a kombinált mikrohitelezéssel,
az Új Széchenyi Programmal kapcsolatos
kérdéseket szeretnék megvitatni, de az

ügyfélkezelést, az informatikai háttérrendszert, illetve a fiatalok vállalkozóvá válását
segítő projektet érintő felvetéseket is napirenden tartják. Kitért arra is, hogy a Békés
Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
működteti a Békés Megyei Tourinform
Irodát is, ami remek lehetőséget teremt
helyben a turisztikai vállalkozásoknak az
alapítványhoz való kapcsolására. Ez pedig
– mutatott rá – akár mintául is szolgálhat
más alapítványok számára.
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munkák: Délkelet-Press Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 18. • Kéziratokat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A tavalyinál kisebb árbevétellel, ugyanakkor nyereségesen gazdálkodott a ZF Hungária Kft. 2014-ben. Az idei gazdasági
év értékelésére Eger egyik legnagyobb munkáltatójának két ügyvezető igazgatóját, Őszi Csillát és Markus Schleiert
kértük meg.
Mint Őszi Csillától megtudtuk, az Egerben
gyártott sebességváltók iránti élénk tavalyi
kereslet már részben előrevetítette az idei
gyengébb forgalmat. 2013 második felében
ugyanis több vevő felfuttatta a hasznonjárművek gyártását annak érdekében, hogy a
2014. január elsején életbe lépett euro 6 szabályozás előtt nagyobb mennyiségben kínálhassa a piacon az euro 5-ös szabványnak
megfelelő károsanyag-kibocsátású, némileg
olcsóbb gépkocsijait. A tavalyi felfutás tehát
valójában az idei gyártás egy részének előrehozása volt. A kereslet azonban 2014 második negyedévétől sem nőtt számottevően.
A piac egész évben stagnált, ráadásul épp
azokban a régiókban, Európában és DélAmerikában, amelyekben a ZFH termékei
nagy részét értékesíti, és a bevétele mintegy
85 százalékát realizálja. Ennek következtében az éves forgalom várhatóan mintegy
15 százalékkal kisebb lesz a tavalyi szinttől.
A legfontosabb mutató, az eredmény 5,7
százalék körül várható, ami meghaladja az
iparági átlagot, ráadásul megnyugtatóan
magas a szabad készpénzállomány mértéke is, így összességében elmondható, hogy
a ZF Hungária sikeresen és nyereségesen
gazdálkodott 2014-ben.
A nyereséges gazdálkodás annak is köszönhető, hogy a vállalatvezetés a kellő időben, rögtön az év elején meghozta a szükséges egyensúlyteremtő intézkedéseket. A
kisebb volumenhez igazították a műszakrendet, következetes költséggazdálkodási
programot indítottak, és az elbocsátások

megelőzése érdekében bővítették a belső munkaerő
által végzett munkák, szolgáltatások körét. Így végül
csökkenés helyett még nőtt
is a létszám, miközben a
vállalat működése hatékonyabbá vált. A ZFH egyre
több nemzetközi szintű
megbízást is kap a ZF németországi központjától.
A magyar informatikusok
Egerben és Budapesten az
SAP vállalatirányítási rendszer fejlesztésén
dolgoznak, és különféle szoftvereket adaptálnak a ZF leányvállalatok igényeihez.
Mint Markus Schleiertől megtudtuk, a ZF
Hungária lett a ZF AG egyik kelet-európai
beszerzési és beszállító-fejlesztési központja, a logisztikusok pedig olyan raktározási
és szállítmányozási folyamatokat dolgoznak
ki, amelyek több országban is bevezetésre
kerülnek majd. A cégen belül, nemzetközi
együttműködésben folyik egy kis haszonjárművekbe építhető új sebességváltó típus
fejlesztése is, amelyet Egerben gyártanak a
jövőben a világpiacra.
A ZF Hungária Kft. hosszú távú sikerességének egyik kulcsa a képzett munkaerő biztosítása. Jelenleg 42 fiatal tanul gépi
forgácsolást a vállalat saját szakképzési
rendszerében, amelyet az egri Bornemissza
Gergely Szakközép-, Szakiskola és Kollégiummal közösen működtet. Az egyetemekkel is egyre szorosabbak a kapcsolatok:

mindkét ügyvezető szerint nagyon fontos,
hogy a leendő diplomások az egyetemeken
tanult elméleti alapok mellé gyakorlati ismereteket, jártasságot is szerezzenek. A következő tanévben, tehát 2015 őszétől az erre
vállalkozó mérnökhallgatók a duális képzés
keretében a gyakorlati idejüket a ZFH-nál
töltenék, ahol az aktuális projektekben kisebb-nagyobb feladatokat is kapnának. A
cél az, hogy a friss diplomás egri fiatalok
helyben is találjanak a végzettségüknek
megfelelő, jövedelmező, érdekes munkát és
ne kényszerüljenek elvándorolni a városból.
A ZF Hungária Kft. stratégiai tervei között a termelés növelése is hangsúlyosan
szerepel. Ez azt jelenti, hogy a jövőben további munkahelyek születhetnek, és nemcsak a vállalaton belül, de a jelenleg mintegy kétezer embert foglalkoztató beszállító
vállalkozásoknál is.
A múltról sem feledkezik meg a vállalat,
miközben előre tekint, főleg ha olyan kerek
évforduló kínálja magát 2015-ben, mint a
ZF konszern megalapításának százéves jubileuma. Jövőre számos rendezvénnyel ünneplik ezt az eseményt a ZF-nél, Egerben is
lesz például egy különleges Családi Nap, az
idei ifjúsági pályázat nyertesei pedig nyáron
ellátogatnak a konszern székhelyére, a németországi Friedrichshafenbe, ahol megtekintik a híres Zeppelin Múzeumot is. 2016ban újabb fontos ok lesz az ünneplésre:
1996. január elsején kezdte meg működését
Egerben a ZF Hungária Kft., tehát bő egy
év múlva a 20 éves születésnapját ünnepli
majd a vállalat.
(X)
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Már a műszaki átadás-átvétel zajlik a
rekultivált lerakóknál

Kulturális örökségmenedzsment
projekt Egerben

„A települési szilárdhulladék-lerakók rekultivációja a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén”
című projekt az Új Széchenyi Terv keretében több mint 5 milliárd forintból, 100%-os támogatás mellett valósulhatott
meg. 38 használaton kívüli hulladéklerakót számoltak fel, illetve bezárt lerakót rekultiváltak. Sikeres próbaüzem után
jelenleg már a műszaki átadás-átvételek zajlanak.

A fenntartható európai városokról szóló, 2007-ben elfogadott ún. LIPCSEI CHARTA a városfejlesztési dokumentumok
fontos kiinduló pontja. A Charta megfogalmazása szerint „a helyi hatóságoknak el kell sajátítani az integrált városfejlesztési politika végrehajtásához szükséges képességeket és a hatékonyságot, szem előtt tartva az épített környezet
minőségének és fenntarthatóságának szempontjait.”

2014 első felében a kivitelezési munkák
mind a 38 hulladéklerakó esetében befejeződtek, november elején pedig sikeresen
lezárult a próbaüzem, jelenleg a műszaki
átadás-átvétel zajlik. A kivitelezés időbeni
csúszás nélkül, megfelelő üzemben haladt, a rekultivációs munkák elkészültével
megszűnt a hulladéklerakók miatti környezetterhelés. A rekultiváció jelentősen
megváltoztatja majd a lerakók korábbi környezetét: megszűnik a környezeti kockázat
és a felszín alatti és feletti vizek szennyeződésének veszélye, javul a levegő minősége,
gazdagodik a természeti környezet, javul az
érintett települések tájképe is.
A rekultiváció szó jelentése jelen esetben: „a
bezárt hulladéklerakó környezeti veszélyességének csökkentése új területhasználat előkészítése érdekében lezárással, műszaki védelem és monitoringrendszer kiépítésével vagy a
hulladék felszedésével, továbbá tájba illesztéssel” [20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet].
A projektben rekultivált lerakók száma
összesen 38, ebből helyben történő rekultiváció valósult meg 35 lerakóban. A 35
lerakó közül 25-ben együtemű rekultivációt hajtottak végre. Együtemű rekultiváció
esetében a szakhatóság (Környezetvédelmi
felügyelőség) által kiadott határozat szerinti végleges záróréteg-rendszerrel fedik

A HerMan (Management of Cultural
Heritage in the Central Europe Area)
című, az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Vezető Partner részvételével zajló, kulturális örökségmenedzsment tárgykörben megvalósuló projekt
jól illeszthető az örökségekben gazdag
európai (olasz, német, lengyel, magyar)
városok fejlesztési céljaihoz. Városfejlesztés alatt ebben a kontextusban a városi szövet egy új vagy megújult darabjának
„előállítását” értjük, ami nem más, mint
az épületek és az épületek által alkotott
épített terek együttese, a helyi társadalom
életének és működésének fizikai kerete –
a városi élet anyagi hordozója.
Az örökségmenedzsment nemzetközi
együttműködését fejlesztő projekt célja a
kulturális örökség megőrzésével, védelmével és hasznosításával kapcsolatos kérdéskör vizsgálata annak érdekében, hogy az
örökségben rejlő gazdasági és közösségfejlesztési lehetőségek minél jelentősebb mértékben kiaknázásra kerüljenek. A projekt
három specifikus célra fókuszál: menedzsment stratégiák és modellek kidolgozása,
innovatív szolgáltatások és funkciók kialakítása, a partnerek menedzsmentjének
humánerőforrás-fejlesztése.

le a hulladéktestet, a lefedést követően a kialakított végformát füvesítik. Ezután már
csak utógondozásra van szükség, mely az
átadást követően a hatósági engedélyben
megjelölt önkormányzat/társulás feladata.
Kétütemű rekultiváció 10 lerakónál történt a 35-ből. A kétütemű rekultiváció esetén – ebben a projektben – az első rétegrend
(átmeneti lezárás) kialakítása történik meg.
Ennek feladata, hogy a bomlási folyamatok
a hulladéklerakóban végbemenjenek. Ez a
bomlási folyamat gázképződéssel jár, és a
keletkező gázban jelen lévő metánt a szakhatósági előírások szerinti módon szükséges kezelni. A bomlási folyamatok miatt
nem alakítható ki azonnal a végleges záró
rendszer, az csak az átmeneti záró rendszer
megépülése után építhető meg, miután a
gázképződés befejeződött. Ezt az időintervallumot a környezetvédelmi határozat
írja elő. Az átmeneti záró rendszer
megépítése után is szükséges az
utógondozás, mely az átadás után
önkormányzat/társulás feladata.
Felszámolással történő rekultivációt 3 lerakóban hajtottak végre. A felszámolással érintett hulladéklerakók
komoly szennyező hatással
vannak valamilyen környe-

zeti elemre, ezért ezeknél a hulladéklerakóknál a helyben történő rekultiváció nem
valósítható meg. Ezen lerakók esetében a
teljes lerakott hulladékmennyiséget felszedik a hulladék alatt lévő szennyezett talajjal
együtt. A felszedett hulladékot és talajt engedéllyel üzemelő hulladéklerakóba szállítják. A visszamaradó területet rendezik,
tájba illesztik, majd füvesítik.
A projektben érintett megyék:
– Heves Megye
– Borsod-Abaúj-Zemplén Megye
– Nógrád Megye
– Jász-Nagykun-Szolnok Megye

Kohéziós Alap
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Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves
Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén
A Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás sikeresen pályázott az Új Széchenyi Terv Környezet és Energetikai Operatív Program keretén belül a Települési Szilárdhulladék-gazdálkodási Rendszerek Továbbfejlesztése tárgyú
felhívásra. A projekt összköltsége 4,5 milliárd forint, ebből több mint 4,1 milliárd forint vissza nem térítendő támogatást
nyert a Társulás a kiírt pályázaton, az önerőt pedig a Miniszterelnökség biztosítja.
Az Észak-magyarországi régióból ötvenhét település vesz részt a projektben,
közel 160 000 fő lakost érint a beruházás.
A projekt célja a Társulás települési szilárd hulladékgazdálkodási rendszerének
közös és egységes fejlesztése az országos
és Európai Uniós előírások teljesítése érdekében.
A pályázat – a megvalósítását követően
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– pozitív hatással lesz a környezetre, többek között a hulladék-újrahasznosítás és
a komposztálás mértékének növekedése
miatt.
Emellett jelentős társadalmi hatás is
várható a rendszer továbbfejlesztésétől, mert a területen élők hulladékát teljes mértékben a jogszabályoknak megfelelően, európai
színvonalon ártalmatlanítják.

Kohéziós Alap
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A projekt tevékenységei közül a legfontosabbak az ún. kísérleti projektek
(pilot actions) – 6 helyszínen 7 kisprojekt
– megvalósítása, melyek közül a Műemlékőr , a Mesélő Műemlékek és az Alkotó
Műemlékek című pilotok helyszíne Eger
volt.
A Műemlékőr és a Mesélő Műemlékek
kisprojekteket az egri Önkormányzat a
hazai partnerrel, a Forster Központtal
együttműködve kivitelezte. A Műemlékőr projekt a holland Monumentenwacht

módszer magyarországi bevezetésének
lehetőségét vizsgálta, mely program lényege a folyamatos, rendszeres kiskarbantartás hatékonyságának igazolása az
egyszeri, nagy költségvetési ráfordítású
beavatkozások ellenében. A Hollandiából átvett minta kipróbálása 8 műemléki
ingatlan esetében történt meg Egerben.
pocketguideapp.com/hu/eger
www.egerart.hu
www.herman-project.eu

Járulékot kell fizetnie a végzős diáknak

A Nemzetgazdasági Minisztérium jelentős módosításokat tervez 2015. évre, mely befolyásolja a kereskedelmi szektor
működését. Cél az átláthatóság, nyomon-követhetőség, korrekt adózói magatartás.

A nappali tagozaton tanuló nagykorú magyar állampolgár a tanulói, hallgatói jogviszony kezdetétől diákigazolványa
lejárta után még 45 napig jogosult egészségügyi szolgáltatásra. A diákigazolvány a tanulói jogviszony megszűnése
után október 31-ig, hallgatók esetében attól függően, hogy az első vagy a második félévben végeznek, március 31-ig
vagy október 31-ig érvényes.

A fontosabb változások:
• NGM-rendelet módosítása az onlinekassza használatról: 2015. január 1-jétől
valamennyi pénztárgép használatra kötelezett olyan adóalany, aki/amely bizonylatadási kötelezettségét online pénztárgéppel történő nyugtaadás helyett, számla
kibocsátásával teljesíti, köteles az általa e
tevékenységhez kapcsolódóan kibocsátott
valamennyi számláról adatszolgáltatást teljesíteni az adóhatóság felé. Az online-kas�sza használatáról a HKIK képzést szervez,
melynek pontos időpontjáról tájékozódhatnak a www.hkik.hu honlapon.

Ha a tanulmányait befejező diák a diákigazolvány lejárta után 45 napon belül
nem tud elhelyezkedni, nem tanul tovább és egészségügyi szolgáltatásra egyéb
jogcímen sem jogosult, akkor egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie,
függetlenül attól, hogy az orvosi ellátást
igénybe veszi-e vagy sem.
Az első félévben végzett diákoknak tehát
május 16-tól, a második félévben végzet-

• EKAER: 2015. január 1-jén hatályba
lép a termékek közúti fuvarozásával kapcsolatos bejelentési kötelezettségről szóló
új szabályozás, melynek értelmében Magyarország területére vagy területéről az
Európai Unió más tagállamába irányuló
termékértékesítést és beszerzést, vagy
belföldi első forgalomba hozatalt kizárólag olyan adózó folytathat, aki rendelkezik érvényes Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer (EKAER)
számmal.
• Élelmiszerforgalmazás: 2015 januárjától csak az a vállalkozó értékesíthet,

szállíthat és tárolhat friss és fogyasztásra szánt élelmiszereket, aki rendelkezik
FELIR azonosítóval.
• Vasárnapi zárva tartás: 2014. november 6-án nyújtották be az üzletek
nyitva tartását szabályozó törvényjavaslatot. A vasárnap csak az az üzlet lehetne nyitva, amely 400 m2 alatti üzlettérrel
rendelkezik és a boltban a tulajdonos
vagy valamelyik családtagja dolgozik. A
törvénytervezetet még nem fogadták el.
További információ: www.hkik.hu "
Kereskedelem menüpont.

Magyar kézművesek ismerkedhettek
Prágában a cseh szakképzéssel
December elején huszonnégy heves megyei vállalkozás képviselője kézműves
szakmai tanulmányúton vehetett részt Prágában, Herman István a HKIK kézműipari
alelnökének vezetésével. A tanulmányút
célja az volt, hogy kézművesek, szakoktatók, vállalkozások képviselői betekintést
nyerjenek a csehországi kézműves hagyományokba, a tanulóképzésbe, az utánpótlás
nevelésbe és megismerkedjenek a cseh kultúrával, pedagógiával és kézműves tanulási
módszerekkel.
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A hét során több kézműves szakképző
intézményt látogattak meg. A szakmai
tapasztalatcsere mellett a résztvevők a
cseh kultúrával és hagyományokkal is
megismerkedhettek. A delegáció megtekintette a néprajzi és nemzeti múzeumot
Prágában, valamint a Jablonecben a Kultúra Házát is.
Varró Gabi selyemfestő elmondta: szerencsés volt az adventi időszakban történő
látogatás, mert így sokkal szélesebb körben
tudtunk megismerkedni az egyes kézmű-

ves szakmákkal a karácsonyi vásárok kapcsán, ahol igazi mestermunkákkal és alkotóikkal találkozhattunk.
Pálné Ruzsák Mária a hatvani Céhek
Kft. ügyvezetője, népi kézműves oktató szerint fontosak és hasznosak ezek
a tanulmányutak, hiszen betekintést
nyerhetett az ottani szakképzés, oktatás
rendszerébe, a mindennapi életbe, illetve
az egy hetes program lehetővé tette számára, hogy megismerhesse Csehország
gazdag népi motívumait is.

teknek pedig december 16-tól kell egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetniük
és ezt a NAV-nál is be kell jelenteniük.
Az egészségügyi szolgáltatási járulék ös�szege idén 6810 forint havonta. Ha nem
kell egész hónapot fizetni, akkor a számítás alapja napi 227 forint. Az első járulékot a bejelentés utáni hónap 12-éig kell
befizetni. Minden hónapra a következő
hónap 12-éig kell befizetni a kötelező já-

Adó-zóna

Kamarai tükör

A kereskedelmet érintő változások

rulékot. A fizetendő összeg 2015. január
1-jétől változhat!
A járulékfizetési kötelezettség bejelentésére a 14T1011-es adatlap szolgál, amely
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bármely
ügyfélszolgálatán beszerezhető vagy letölthető a www.nav.gov.hu oldalról. A
nyomtatványt postán vagy személyesen,
illetve Ügyfélkapun is el lehet juttatni a
NAV-hoz.

Eger MJV önkormányzatának
szervezetfejlesztése
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv „Szervezetfejlesztés konvergencia régiókban lévő önkormányzatok számára” elnevezésű projektje keretében pályázatot nyújtott be ÁROP-1.A.5-2013 számú „Komplex
szervezetfejlesztési projekt megvalósítása Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata” címmel, amelyen az önkormányzat 39 856 004 Ft összegű támogatást nyert el.
A pályázaton történő indulás hátterében
több tényező állt. 2013 januárjától jelentős feladatváltozások történtek az önkormányzat működését, jogszabályi feltételeit
illetően, ezért a projekt szakmai koncepciója a komplex szervezetfejlesztési program megvalósítására irányult. A minden
önkormányzatot érintő változásokon túl
Egerben a projekt megvalósítását szükségessé tette az is, hogy az önkormányzat a
Polgármesteri Hivatallal együtt 4 önállóan
működő és gazdálkodó, továbbá 10 önállóan működő költségvetési szerv fenntartását
és irányítását végzi, valamint Eger Önkormányzata 2013-tól fenntartásba vette a
Dobó István Vármúzeumot is. A projekt lehetőséget biztosított a 2013. január 1-jével
végrehajtott átalakítások felülvizsgálatára,
valamint a hatékonyságnövelő lehetőségek
felkutatására a helyi lakosság igényeihez
igazodó rugalmas „ügyfélbarát” közszolgáltatási kiszolgálási rendszer alapköveinek
letételéhez.
A munkát egy olyan projektcsoport végezte el, melyet a közbeszerzési eljárással
kiválasztott kivitelező vállalkozói kör, valamint az önkormányzat és intézményei-

nek munkatársai alkottak. Két alkalommal
történt a lakosság körében átfogó felmérés
és elemzés, mely a közszolgáltatásokkal
kapcsolatos elégedettségről illetve felmerült igényekről nyújtott tájékoztatást
a szakemberek számára. A 2014 áprilisában és októberében történt több mint
1200 fős, telefonos megkeresésen alapuló
felmérés kiértékelését követően megállapítható, hogy Egerben az elkövetkezendő
időszakban legfontosabb megoldásra váró
feladat az infrastruktúra- és városfejlesztés,
a munkahelyteremtés és az egészségügyi,
szociális ellátás feltételeinek fejlesztése.
A háziorvosi, gyermekorvosi ellátással a legelégedettebbek az egriek, nagyon
előkelő helyen szerepel a kulturális és turisztikai kínálat is a helyi lakosok körében.
Az őszi lekérdezés során már az utak,
járdák állapotának megítélésében is
javulás tapasztalható.
A pályázat keretében felülvizsgálták többek között az
önkormányzat és intézményei szerződéses kapcsolatait. Megvizsgálták,
hogy egyensúlyban

van-e a programban résztvevő intézmények költségvetése, fenntartható-e a gazdálkodásuk. Kidolgozták az önkormányzati fenntartásban, vagy működtetésben
álló intézmények irányítási modelljét. Az
egri pályázatnak köszönhetően ún. „vezetést támogató rendszert” vezettek be,
felülvizsgálták a „szakmai és támogató
folyamatokat”, továbbá a polgármesteri
hivatal egyes ügyviteli folyamatait. A projektben működő szakmai csoport kidolgozta azt az intézményirányítási modellt,
amely az önkormányzati fenntartásban
vagy működtetésben álló intézményeknél
kerülhet a jövőben bevezetésre.

Európai Szociális
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Ajtót nyitnak az Európai Unió felé
Az Európai Bizottság közvetlen támogatásával működő és képviselete által koordinált Europe Direct Irodákban bárki
ingyenesen tájékozódhat az uniós polgársághoz kapcsolódó lehetőségekről, például az utazás vagy a tanulás terén.
Egerben a Megyeházán, a Kossuth Lajos utca 9. szám alatt lévő irodában, a Europe Direct Központ munkatársa, Miszné
Mestellér Zsuzsanna segít eligazodni az Európai Unióval kapcsolatos kérdésekben.
– Melyek az iroda legfőbb feladatai?
– Kiemelt feladataink
közé tartozik az Európai Uniót bemutató előadások, rendezvények
szervezése. Ezenkívül
az ügyfélszolgálatunkon
uniós témával foglalkozó
kiadványokkal,
prospektusokkal, kölcsönözhető könyvekkel,
ingyenes internet hozzáféréssel állunk az érdeklődők rendelkezésére.
– Melyek a leggyakoribb kérdések, a „slágertémák”, amelyekkel megkeresik Önöket?
– Az érdeklődők kérdései túlnyomórészt
az uniós támogatásokra, az EU tagállamaiban történő tanulási lehetőségekre, az utazással kapcsolatos szabályokra, az adózási és
fogyasztóvédelmi szabályokra, jogsérelmek
orvoslására vonatkoznak. Gyakori az érdeklődés az egyes tagállamokban járó szociális
juttatásokkal, a családi pótlékkal és a nyug-

díjjal kapcsolatban, de
jogviták rendezésében
is segítséget nyújtunk.
Érkeztek már légi közlekedéssel kapcsolatos
kérdések is. Karácsony
előtt többen megkérdezik például, hogy milyen
mennyiségben vihetnek
fel a repülőre mákot, de
ugyanez a helyzet az alkohollal és a dohányáruval. Mindezeken kívül
akár az oktatási intézmények tanárai, hallgatói is
megkereshetnek minket
az oktatáshoz, illetve szakdolgozat, vagy
más kapcsolódó témájú publikáció készítéséhez szükséges anyagokért, dokumentumokért. Bár a kérdések egyre sokrétűbbek,
72 órán belül igyekszünk mindenkinek
megadni a választ.
– Az irodán kívül hol találkozhatnak
még Önökkel az érdeklődők?
– A Heves Megyei Europe Direct Tájékoztató Központ feladata az ügyfélszolgálat

mellett megyei programokon való részvétel.
Az érdeklődők minden évben találkozhatnak velünk az Eszterházy Károly Főiskola
által rendezett állásbörzén, a Heves Megyei
Diák- és Szabadidősport Egyesület gáláján,
a Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége
rendezvényein, falunapokon, valamint a
magyarországi Europe Direct tájékoztató
irodák hálózata által szervezett „Európa
Napi” rendezvényen, amelyen játékokkal,
kvízekkel, ingyenes információkkal várjuk az érdeklődőket, de az európai uniós
állampolgárság adta lehetőségekről is tájékoztatjuk őket. Vállaljuk továbbá általános
és középiskolások számára tájékoztatók és
EU-tanórák megtartását, vagy akár uniós
vetélkedőket és kvízjátékokat is szervezünk
a megyénk településein élő iskolás gyermekek számára.
– Ha valaki személyesen nem tudja
Önöket megkeresni, hogyan juttathatja el
a kérdéseit?
– Küldhetnek nekünk e-mailt a heves@
europedirect.hu címre, de Pálka Csilla kolléganőmmel telefonon is várjuk a kérdéseket a 36/521-480-as telefonszámon.

Jön az új társasházi korszerűsítési pályázat
20 milliárd a keret, 50% a vissza nem térítendő támogatás

5 vagy több lakásból álló társasházak energiahatékonysági korszerűsítésére lehet pályázni még az idén, hamarosan. A végrehajtott energiahatékonysági beruházással nagymértékű megtakarítás érhető el. A pályázat 20 milliárd forintos keretösszege fele-fele arányban oszlik majd
meg vissza nem térítendő támogatásból, illetve vissza térítendő részből. Utóbbit várhatóan két pénzügyi intézmény folyósítja majd nagyon
kedvezményes, 2,5-3,0%-os éves kamat mellett 4 évre, amelyből az első két év türelmi időt tesz majd ki.
Kik pályázhatnak?
• Várhatóan magánszemélyek és társasházak, lakásszövetkezetek
egyaránt pályázhatnak.
Mire lehet pályázni?
• 5 vagy több lakásból álló panel- és téglaházak energiahatékonysági korszerűsítésére.
• Az energiahatékonysági megoldások (szigetelés, nyílászárócsere)
mellett megújuló energiaforrásokra (napelem, geotermikus energia) is lehet majd támogatást igényelni.
Mennyi a támogatás, milyen intenzitás mellett?
• A vissza nem térítendő támogatás arányát 45–50 százalékra emelné a kormány.
• A visszatérítendő támogatást 2,5–3%-os kamattal lehet igényelni
4 évre.
• Az igényelhető támogatás bruttó néhány százezertől akár több
millió forintig is terjedhet.
• A pályázatot nagy eséllyel kizárólag utófinanszírozásban lehet
majd lebonyolítani, tehát szükség lesz az átfinanszírozáshoz szükséges teljes pénzügyi fedezetre.
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Hogyan lehet pályázni?
• A pályázati dokumentáció elektronikus formában kerülhet benyújtásra.
• A pályázatok kötelező mellékletei az épületenergetikai tanúsítványok és szükséges tervdokumentációk, melyek költségeire támogatás igényelhető.
A szükséges pályázati anyagok beszerzésének időigénye miatt mielőbb szükséges elkezdeni a pályázati dokumentáció készítését,
mert a tudatos előkészítés nagymértékben megkönnyítheti egy
eredményes pályázati folyamat megvalósítását.
További információ:
info@fsgprojekt.hu • 3300 Eger, Tizeshonvéd u. 23. I. em. 2.
(+36 20) 455 3423 • (+36 36) 737 920

Fiatal gazda pályázat segítségével
valósult meg az egri Mézözön méhészet
Dr. Szarka Szilárd 2013 tavaszán vásárolta meg első méhcsaládját és kezdte meg a méhészkedést.
– Milyen támogatással sikerült mindezt elkezdeni?
– 2012-ben pályáztam és nyertem el
az induló mezőgazdasági termelőknek
nyújtott 40000 eurós támogatást. Ebből
a pénzből létesítettem a méhészetemet,
amely az idén 120 családdal zárta a szezont. Korábban hatósági állatorvosként
dolgoztam és már régi vágyam volt hogy
egyszer saját állatokat tartsak. Mivel ismertem állatorvos kollégákat akik korábbi pályázati ciklusokban nyertek fiatal
gazda pályázatot és haszonállat tartásba
kezdtek, úgy gondoltam én is megpróbálom.
– Miért döntött végül a méhészkedés
és a méhek mellett?
– A pályázat megírása előtt még egyéb
állatfajok is felmerültek, de sok szempontot figyelembe véve számomra egyértelműen a méhészet, méztermelés volt
az ideális döntés. Ezt még most, az elmúlt
évek igen szerény akácméz hozama után
is így gondolom. Fontos volt, hogy a termék piacképes legyen, és minél kevésbé
romlandó. Utóbbinak eleve kevés állati eredetű élelmiszer felel meg. Az sem

volt közömbös, hogy a választott ágazat
az állatorvosi tevékenységemmel időben
összeegyeztethető legyen.
– Mik a pályázati tapasztalataid?
– A pályázatírásához kifejezetten mezőgazdasági pályázatokat író cég segítségét vettem igénybe. A megírás folyamata viszont nagyon intenzív részvételt
és folyamatos együttgondolkodást kíván
nemcsak a pályázatírótól, hanem a pályázótól is. Nem egy-két napos folyamat. Az
elbírálás során sok konkrét szempontot
vesznek figyelembe, amelynek nagy része
szakmai, másik része a pályázó személyére vonatkozó. Mivel ez a szempontrendszer minden pályázati ciklusban változik,
mindig az aktuális évi kiírásról kell alaposan tájékozódni. A támogatási összeg
90%-át már az első év előtt kifizették, így
az induláshoz itt már valóban rendelkezésre állt a pénz. Ez sok más pályázatról
nem mondható el. Másik nagy előnye,
hogy a gazdaság kialakításához szabadon
felhasználható az összeg, itt a teljesítést
a vállalt gazdaságméret és bevételek elérése jelenti, ezt ellenőrzik. A pályázati
üzemeltetési időszaka 5 éves, ez alatt kell

elérni a vállalásokat a pályázatban foglalt
ütemezés szerint.
– Mi mindent sikerült elérni a két év
alatt, és mik a távlati célok?
– Most még kizárólag a méztermelésre
és szaporításra koncentrálok, a jelenlegi
állományt ugyanis 250 méhcsaládra kell
felfejlesztenem a pályázati időszak végére.
A 2013-as volt az első termelő év, akkor
kerültek üvegbe és kaptak kellemes külsőt
a mézeim. Az egyéb méhészeti termékek
előállítása (lépesméz, virágpor, propolisz,
méhpempő) a későbbi tervek közt szerepelnek. Jelenleg tavaszi vegyes virág-, akác, napraforgó- és hársméz különböző kiszerelései szerepelnek a kínálatban.
(X)

Családi napközi indul Andornaktályán
A TÁMOP 2.4.5.B-12/1 pályázat keretén belül „Hét krajcár” néven családi
napközi nyitja meg kapuit 2015 első
napjaiban, Andornaktályán. Az Andornaktályai Református Egyházközség és
Andornaktálya Önkormányzata együttműködésével létrejövő, az egyházközség
fenntartásában üzemelő családi napközi
a korábbi általános iskola épületének
földszintjén, két helyiségben kezdi meg
működését.
A szolgáltatás Európai Uniós illetve
hazai pályázati forrásokból valósul meg.
Családi napközink a kisgyermekek 3 éves
koráig nyújt színvonalas ellátást, gondozást, tapasztalt, felkészült nevelőkkel,
fejlesztő-szórakoztató játékokkal, külső
játszótérrel, nyugodt, tiszta, teljeskörűen felújított környezetben. Célunk a kisgyermekes családok gyermekelhelyezési
gondjainak enyhítése, valamint az édes-

anyák munkahelyükre való visszatérésének elősegítése.
Nemcsak Andornaktályáról, de Egerből és vonzáskörzetéből is várjuk mindazok jelentkezését, akiknek gondot jelent
kisgyermekük elhelyezése, munkaidőben történő ellátása. Csoportjaink létszáma a családias jellegnek megfelelően és
a jogszabályi előírásoknak is eleget téve,
legfeljebb 7 gyermek/csoport. A szülői
igényeknek megfelelően 8-tól 16
óráig fogadjuk a gyermekeket, de
szükség szerint 7-től 8 óráig,
illetve 16-tól 17 óráig ügyeletet is tartunk.
Első
csoportunk
2015. január 5-én
indul, míg további
csoportjainkat az
érdeklődés függvényében indít-

juk. További információkkal készséggel
szolgálunk az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: hetkrajcar.andornak@gmail.com
(+36 30) 637 3489
(+36 70) 339 2340
(+36 30) 373 7122
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Épülettakarítás, irodaházak takarítása, szalagfüggöny-, szőnyeg- és kárpittisztírtás, szőnyegtisztítógép-kölcsönzés házhoz szállítással, magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt.

Takarítószolgálat, Eger

(06 20) 9359 211

