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Az év megyei sportolói

Magyarország legnagyobb fotovoltaikus rendszere épül Visontán. A Mátrai Erőmű az elmúlt évtizedek alatt felgyűlt salakanyagtárolón építi fel a napelem-parkot. A rendszer októbertől 70 ezer háztartás ellátásának megfelelő elektromos
áramot termel majd, ráadásul környezetkímélő módon.

Jelenlegi formájában 2011 óta létezik az Év Heves Megyei Sportolója díj, amit mindig három kategóriában – egyéni,
csapat és fogyatékkal élő – ítélnek oda a megyei sportszervezetek, sportújságírók és a közgyűlés ajánlásainak figyelembevételével.

A napelem-park a visontai erőmű helyreállított zagytározóján épül fel, ahol
eddig a hőerőműben feldolgozott lignit
salakanyagát tárolták. Amint az időjárás engedi, megkezdik az építkezést. A
Mátrai Erőmű hat és fél milliárd forintból valósítja meg a beruházást, az állam
fejlesztési adókedvezménnyel támogatja
céget. Úgy számolnak, a költségek tíz év
alatt térülnek meg.

A kitüntetés átadásakor ifj. Herman István, a megyei közgyűlés alelnöke úgy
fogalmazott: ha valami megérdemli az
elismerést, az a sport, mert békét teremt,
boldogságot és örömet okoz, a teljesítmény pedig példát mutat.
Az egyéni sportolók között a boconádi
Detrik Balázs kapott elismerést. A fiatal atléta súlylökésben országos bajnok,
tagja a válogatottnak, a felnőtt országos
szuper-liga döntőn, a súlylökő mezőnyben ötödik helyen zárt. Csapat kategóriában a Juhász ’99 Füzesabonyi SC – férfi
kézilabdacsapat lett a legjobb. A gárda
egymás után háromszor zárta nyertesként az NBII-es bajnokságot, a 2014/-ös
szezonban kerültek az NBI/B kategóriába. A fogyatékkal élő sportolók közül az
egri Bencsura Zoltán részesült az elis-

Utazás kiállítás

Észak-Magyarország turisztikai
térségei idén közös, várat idéző
installációval készültek a budapesti turisztikai seregszemlére.
Már a kiállítás nyitónapján is
sokan érdeklődtek Eger és az
egri programok iránt. Húszezer
négyzetméteren 258 kiállító
több ezer ajánlatából válogathattak a látogatók. A belföldi
kiállítók kavalkádjában egri élmény- és török fürdők mellett a
szomszédos Gyógyvizek völgye
wellness lehetőségeivel is megismerkedhettek. Sokan hallottak
a nemrégiben nyílt demjéni barlangfürdőről is. A Tisza-tavi térség a poroszlói Ökocentrumra
egy hatalmas akváriummal hívta
fel a figyelmet. Az Utazás kiállítás belföldi díszvendége Szé-

2

kesfehérvár volt. A Hungexpo
csarnokában a hazai turisztikai
régiók kínálata mellett a külföldi
utazásszervezők is bemutatkoztak, Olaszország, Törökország,
Thaiföld, Ciprus és Marokkó egzotikus tájaira kalauzolva az érdeklődőket. A kiállítás helyszínén rendezték az Afrika Expot
is, ahol a humanitárius turizmust népszerűsítették. A különleges utazások célja, hogy az
aktív pihenés mellett hitelesen,
közvetlenül ismertessék meg
az utazókkal a fekete kontinens
szépségeit, az afrikai hétköznapokat. A Magyarországon tizenkét éve tevékenykedő Afrikáért
Alapítvány standjánál a virtuális
örökbefogadás lehetőségével is
meg lehetett ismerkedni.

Sikeres volt a
HerMan projekt
Két év munkáját értékelték Egerben, a nemzetközi Herman projekt záró rendezvényén. Négy közép-európai ország kilenc városának együttműködése azt célozta, hogy
megoldásokat keressenek a kulturális örökségek kihasználására, ezáltal a térség vonzerejének és versenyképességének növelésére. A nemzetközi program vezetője Eger
volt, a hazai partner pedig a Forster Gyula Nemzeti Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ. A projektzárón
elhangzott: az egri szakemberek nemzetközi tapasztalatokat szereztek, ugyanakkor helyben erősödött az együttműködés a civilek, kulturális szakemberek és a vállalkozói
szféra között. A projekt keretében a városok képviselői
megvizsgálták egymás gyakorlatait és új, jobb módszereket alkottak meg az örökségvédelem és hasznosítás területén. Az elveket kísérleti programokkal próbálták ki.
Az ilyen gyakorlati programok példája Egerben a mesélő
műemlékek okostelefon alkalmazás vagy a műemlékőr
program, ami az épített örökség állagmegóvását célozza.
A szakemberek a zárórendezvényen leszögezték: az elkezdett munka folytatódik, hiszen Eger tervei között fontos
helyen szerepel a műemlékek attraktivitásának növelése.

merésben. A sportember úszóként elért
sikerei után jelenleg atlétaként folytatja
pályafutását, bíztató időeredményekkel.

Elfoglaltsága miatt nem lehetett ott a
díjátadón, az elismerést egy későbbi időpontban veszi majd át.

Törvényszéki kerekasztal Kezdődik
a 31-es út
felújítása
A bírói integritás központi, kormányzati célkitűzés, de emellett az Országos
Bírósági Hivatal elnökének is kiemelt stratégiai célja. Az Egri Törvényszék is
rendkívül fontosnak tartja, hogy bemutassa munkáját a megye és a város
vezetőinek – e célt szolgálta az a kerekasztal-beszélgetés, amelyet a törvényszék esküdtszéki termében rendeztek.
A tanácskozáson szó volt arról: bár
a leggyakrabban elhangzó kritika az
ügyek elhúzódása miatt fogalmazódik
meg, ez az Egri Törvényszékre nem
jellemző, itt az ügyek 90 százaléka egy
éven belül befejeződik. Dr. Nyiri Beáta,
az Egri Törvényszék elnöke az idei célok
közül kiemelte egyebek között az időszerűség növelését, a bíróság szolgáltató
jellegének erősítését, illetve a törvényszék ideiglenes elhelyezésének biztosítá-

sát, hiszen a több mint 100 éves épületet
hamarosan felújítják. A beszélgetés előtt
kiállítás is nyílt a törvényszék első emeleti aulájában, amelyen megtekinthetőek az Országos Bírósági Hivatal által
tavaly kiírt Fókuszban a bíróság című
fotópályázat képei, illetve egy helyi tárlat, amely a bírósági dolgozók kézműves
alkotásait mutatja be. A különleges tárlaton egyebek között hímzések, gobelinek, festmények és ékszerek láthatók.

Több évtizedes ígéret valósul meg a 31-es
főút Heves megyei szakaszának felújításával – jelentette ki Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt
közszolgáltatásokért felelős államtitkár
Hevesen.
Összesen 9,6 milliárd forintból újul meg a 31es főút Heves megyei szakasza, a Jászságtól egészen Dormándig, ahol a 33-as útba csatlakozik.
A felújítástól gazdasági fellendülést remél a város polgármestere. Sveiczer Sándor azt mondta,
Heves ütőere a 31-es. A felújítás egy műtét: egy
érszakasz cseréjével Heves bekerülhet az ország
gazdasági vérkeringésébe – tette hozzá.
A 23,5 km-es szakasz felújításának előkészítő munkái már elkezdődtek, eltávolítják a
bozótot és az úthoz közel lévő fákat, mert az
új nyomvonal szélesebb, biztonságosabb lesz.
Két rétegben, közel 12 tonna terhelést is bíró
aszfaltburkolatot kap az út, mert ezen a szakaszon nagy a teherautó és mezőgazdasági
gép forgalom. A felújítással várhatóan novemberre készülnek el.
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Ez történt…

Ez történt…

Naperőmű épül Visontán

Heves megye

Egymilliárd forintos férőhelykiváltási
beruházás Bélapátfalván

Megújuló egészségházak

Önállóbb életre alkalmas lakóotthonokba költöznek a Bélapátfalvai Idősek, Fogyatékosok Otthona és Módszertani Intézete lakói. A közel egymilliárd forintból megvalósuló európai uniós beruházásnak köszönhetően 150 személy kisebb, az
önállóbb életre alkalmas lakóközösségekben élhet majd Bélapátfalván és a környező településeken.
Dr. Pajtók Gábor kormánymegbízott az
eseményen úgy fogalmazott, hogy a kitagolási projekt az esélyegyenlőség, a befogadás és a szemléletmód-közelítés mellett
mindenekelőtt az emberi méltóságról szól.
Arról, hogy végre csökken az ide beköltözők kiszolgáltatottsága, más dimenzióba
kerül az önértékelésük, több sikerélményük lesz, s immár az élet velejárójaként
természetes kihívásokkal nézhetnek ők
is szembe. Átélhetik az önmagukról és
egymásról való gondoskodás örömét, a
társadalommal való aktív kapcsolattartás
különböző helyzeteit.
– Hazánk Alaptörvénye rögzíti: Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, fogyatékosság,
nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény,
nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti
különbségtétel nélkül biztosítja. Magyarország külön intézkedésekkel védi a fogyatékkal élőket – emelte ki a kormánymegbízott.
Dr. Pajtók Gábor a jelen lévő szakmai
szervnek megköszönte a magas szintű projekt-előkészítő munkát, és külön köszönetet mondott a bélapátfalvai intézményben
mindennapi áldozatos, odaadó és felelősségteljes munkát végző dolgozóknak.

Intézményből lakóotthonba kerülnek fogyatékkal élő
embertársaink, az
egyfajta elszigeteltséget, a szegregációt az integráció,
az emberibb léptékek, a még inkább
személyre szabott
ellátás, a társadalommal való közvetlenebb együttélés váltja fel.
A bélapátfalvai
intézmény
férőhely-kiváltása várhatóan 2015. október 31én fejeződik be. A felszabaduló központi
ingatlanban nappali ellátást biztosítanak
majd az igénylők számára.
Hazánkban első körben 6 intézmény
660 lakója költözhet új lakóotthonokba.
Az összes erre fordítható forrás mintegy
7 milliárd forint. A teljes magyarországi
intézményállomány szerkezeti reformjára
eredetileg 30 évet határoztak meg, ám a
kormányzat szándéka a stratégia felgyorsítása, így a következő 6 évben további 3,5-4
ezer férőhely kiváltása történhet meg 36
milliárd forintból.
Az alapkőletételen részt vett Czibere

Az átadón részt vett Horváth László
(Fidesz-KDNP), a térség országgyűlési képviselője is, aki elmondta: Tarnalelesz az elmúlt időszakban példaértékűen gyarapodott, az elmúlt
négy évben több mint 1,1 milliárd
forintnyi támogatás érkezett a településre. 126 millió forintot kaptak
az óvoda korszerűsítésére, a csapadékvíz-elvezetésre pedig 335 milliót
nyertek. Megújultak a járdák, a művelődési ház, az általános iskola 17
millió forint értékben kapott digitá-
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lis interaktív táblákat, de a könyvtár
és a templom is megszépült, utóbbi
17 millió forint értékben. Az orvosi
rendelő felújítására pedig 60 millió
forintot nyert Tarnalelesz, amelynek
köszönhetően javulhat az egészségügyi ellátás színvonala, s nőhet
a településen élők biztonságérzete
is. Hozzátette: a térségben olyan, a
tarnaleleszihez hasonló fejlesztések
zajlottak a közelmúltban, amelyeknek célja az alapellátás, a háziorvosi
rendszer megerősítése.

fotók: gál gábor

Károly szociális ügyekért és társadalmi
felzárkózásért felelős államtitkár is. Elmondta: amikor 2011-ben a kormány a
fogyatékos személyek számára ápolást,
gondozást nyújtó szociális intézményi férőhelyek kiváltásának stratégiájáról és a
végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról döntött, szakított azzal az
idejétmúlt szemlélettel, hogy a társadalmi
problémákat a település végén álló ingatlanba kell elzárni a helyi közösség elől. Úgy
fogalmazott: gyakorlatilag társadalompolitikai paradigmaváltás történt, a hangsúly
áttevődött a személyesebb ellátásra és az
emberi méltóság figyelembe vételére.

Átalakuló a szociális támogatások
Idén március elsejétől újfajta, korszerűbb
szociális támogatási rendszert vezet be a
kormány. A rendelkezés megalkotásának
célja – az Alaptörvénnyel összhangban – a
foglalkoztatás növelése, a rászorulók célzottabb segítése és a segélyekkel való vis�szaélések megszüntetése, azaz a rendszer
igazságosabbá és átláthatóbbá tétele volt.
A szociális biztonság erősítését szolgálja,
hogy márciustól két helyről kérhetnek az
érintettek támogatást: a járásoktól és a helyi
önkormányzatoktól. A támogatásokhoz a
kormány idén a tavalyinál 3,3 milliárd forinttal többet, összesen 35 milliárd forintot
biztosít.

Hatvan millió forintos pályázati forrásból újult meg az egészségház Tarnaleleszen. Kovács Béla, a település polgármestere az ünnepélyes átadón elmondta: az épület méltatlan volt már az egészségügyi ellátásra, így a tarnalelesziek nagyon várták, hogy birtokba vehessék a kívül-belül megszépült, modern, minden igényt kielégítő, akadálymentes egészségügyi intézményt. A közel 250 négyzetméter alapterületű épületben – ahol a fogorvosi rendelő, a
háziorvosi rendelő és a védőnői szolgálat is helyet kapott – XXI. századi körülmények fogadják a betegeket és az
egészségügyi dolgozókat.

Az új konstrukcióban a helyi önkormányzatok képviselő-testületei saját hatáskörben dönthetnek az önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek alapján
adható, úgynevezett települési támogatás
elosztásáról. Az önkormányzati rendeletek
alapján adható támogatás feltételrendszere
településenként eltérő lehet, az helyhatóságoknak ugyanakkor kötelességük a krízishelyzetek esetén a rendkívüli települési
támogatás lehetőségét biztosítani.
Az önkormányzatoktól kérhető települési támogatás – mint kiadáskompenzáló
támogatás – nyújtható például a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselé-

Mátraderecskén az orvosi rendelőt korszerűsítették közel 60 millió forintból. A projekt keretében a meglévő háziorvosi rendelőben található iskola-egészségügyi és védőnői szolgálat
mellett a fogászati alapellátás is helyet kapott.
Akadálymentesítették az épületet, kicserélték
az épület tetőszerkezetét, a nyílászárókat, szigetelték a felületeket, valamint új fűtési és villamos-rendszert alakítottak ki.
Verpeléten – több mint 129 millió forintot vis�sza nem térítendő támogatásból – 265 négyzetméterrel bővítették az egészségházat. A
korszerű betegellátást új eszközök és műszerek
segítik, de a fejlesztés során kicserélték a nyílászárókat, akadálymentesítették az épületet, valamint belső parkolókat alakítottak ki.
Pétervásárán 60 millió forint pályázati pénzt
fordítottak az egészségügyi központ felújítására, amely az épület teljes korszerűsítését
magába foglalta. Kialakítottak egy új fogászati
rendelőt is, kicserélték az elavult nyílászárókat
és hőszigetelték az épületet. A fejlesztésnek köszönhetően az egészségügyi központ területi
hatálya alá tartozó települések lakossága számára még szélesebb körben hozzáférhetővé
váltak az egészségügyi alapellátás szolgáltatásai. A projekt mindezek mellett a fogyatékkal élők és megváltozott munkaképességűek
egészségügyi ellátáshoz való akadálymentes
hozzáférésének lehetőségét is megteremtette.

séhez, a 18. életévét betöltött tartósan beteg
hozzátartozójának az ápolását, gondozását
végző személy részére, a gyógyszerkiadások
viseléséhez, valamint a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére.
A kötelező ellátási formák, azaz a jövedelemkompenzáló támogatások – jelesül
az aktív korúak ellátása, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, egészségkárosodási és
gyermekfelügyeleti támogatás, a foglalkozást helyettesítő támogatás - lényege, hogy
egyéb jövedelem híján az azokra jogosultak
számára biztosítsanak egyfajta megélhetési
minimumot. A jövedelemkompenzáló támogatásokat márciustól teljes egészében a
központi költségvetésből finanszírozzák. A
jogosultságot ezekhez a támogatásokhoz a

járási hivatalok állapítják meg, országosan
egységes elvek alapján.
A kötelező – jövedelmet pótló – támo-

gatásokra vonatkozó igényeket az arra
jogosultak több helyszínen leadhatják; ez
megtörténhet a helyi polgármesteri hivatalokban, a munkaügyi központ helyi kirendeltségein, a kormányablakokban és a
járási hivatalokban is az ott található nyomtatványok felhasználásával. Az ügyfelek a
kérelmeket a települési ügysegédeknél is
leadhatják, és tőlük az igénylésekre vonatkozóan szakmai tájékoztatást kérhetnek.
A segélyezési rendszer átalakításával ös�szefüggő módosítások a 2014. évi XCIX.
törvényben és a 24/2015. (II. 20.) Korm.
rendeletben találhatók. Javasoljuk, hogy a
szociális támogatások új rendszerével kapcsolatban az érintettek és az érdeklődők
kérjenek tájékoztatást a lakóhelyük szerint
illetékes járási hivatalban.
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S.O.S. Bajban az erdő!

A legfontosabb cél az, hogy minél több fejlesztési forrás érkezzen a megyébe, és abból
minden település egyenlő arányban részesüljön – hangzott el a Fidesz - Magyar Polgári Szövetség kihelyezett elnökségi ülése
után tartott sajtótájékoztatón Hatvanban.
A Fidesz Heves megyei elnöksége a jövőben kihelyezett üléseket fog tartani, hogy
annak tagjai személyesen tájékozódhassanak az adott település problémáiról, fejlesztési lehetőségeiről. Egyebek mellett erről állapodott meg Nyitrai Zsolt, Horváth László
és Szabó Zsolt a mai kihelyezett ülésen.
Legközelebb a megye közútjainak fejlesztési
lehetőségeit tárgyalják az elnökségi tagok.
Szabó Zsolt, Hatvan országgyűlési képviselője, államtitkár hangsúlyozta: ma megállapodás született többek között arról, hogy
folyamatosan egyeztetni fog az elnökség,
hogy a Területfejlesztési Operatív Program
forrásaiból minden település egyformán részesülhessen. Kiemelte: a 2014 2020 közötti
uniós ciklusban a Területfejlesztési Operatív Program keretében kiemelt forrásokat
biztosítanak a települések önkormányzati
épületeinek felújítására, a kerékpárutak
bővítésére, valamint a Tisza-tó turisztikai
fejlesztésére.
Horváth László, Gyöngyös országgyűlési képviselője arról beszélt az egyeztetést
követően: szerdán megkezdődött a Bu-

Tematikus nap a közmédiában

Erdészet

Fidesz: fejlesztenünk kell Heves megyét!

Sikeres volt a közmédia március 1-jei, S.O.S Bajban az erdő! címmel megrendezett tematikus napja, amelyen a decemberi
ónos eső okozta károk helyreállítását célzó társadalmi szolidaritást állították a középpontba, a kezdeményezés adományvonalát már több mint 40 ezren hívták, amiből így 10 millió forint gyűlt össze. Ezen kívül több cég is öt-tízmilliós nagyságrendben tett felajánlásokat az Országos Erdészeti Egyesület felhívására született civil kezdeményezéshez. A kezdeményezés nem
ért véget vasárnap: a 13600-as adományvonalat év végéig lehet hívni – olvasható az MTI tudósításában.

da-Cash ügy károsultjainak kártalanítása.
Kifejtette: a megyében minden magánszemélyt, vállalkozást, társadalmi szervezetet
kártalanít az állam 30 millió forintig. Heves
megyében több kisebbségi önkormányzat, illetve Abasár, Gyöngyösoroszi, Ludas,
Mátraszentimre önkormányzata is nehéz
helyzetbe került az ERB-nél vezetett folyószámlájuk miatt – tette hozzá.
Nyitrai Zsolt, Eger és térsége országgyűlési képviselője, a Fidesz megyei szervezetének elnöke bejelentette: ma eredményessé
nyilvánították az egri önkormányzat és az
Eszterházy Károly Főiskola Tudáspark in-

novációs pályázatát. A honatya kiemelte:
ez a siker azért is jelentős mérföldkő, mert
még több pályázati forrást hozhat a megyébe, amellyel a térség tudásparkjai újabb
kutatási eredményekkel bővülhetnek, a vállalkozások még több munkát kaphatnak.
Nyitrai Zsolt felidézte: a Tudáspark innovációs pályázatot fél milliárd forintos forrásból nyolc hónap alatt kell megvalósítani
a kutatást-fejlesztéssel is aktívan foglalkozó
egri Eszterházy Károly Főiskolának, az egri
önkormányzat és a helyi gazdasági szereplők például a Heves Megyei Kereskedelmi
és Iparkamara együttműködésével.

Ahogy az az Egererdő Zrt. Működési területén készült fényképeken is látszik, a decemberi ónos eső következtében napokon
keresztül több centiméter vastagságban
borította be a fák ágait a jég, több tonna
súly rakódott rá egy-egy fára. A kialakult
helyzetről és a tematikus nap tanulságairól
dr. Jung László, az Egererdő Erdészeti Zrt.
vezérigazgatója beszélt a TV Eger március
4-i Pénzvilág című műsorában.
– A Kárpát-medence adottságainál fogva rendkívül alkalmas az ónos eső képződésére. Ez egy speciális légköri jelenség és
ennek egy speciális formája következett be
decemberben, amikor
is egy megadott tengerszint feletti magasságtól egy meghatározott
magasságig - mintegy
szendvics – lecsapódott
a légkörben levő túlhűlt
víz, ami jég formájában
óriási károkat okozott
Magyarország leglátogatottabb erdőterületeiben, így a Gerecsében, a Pilisben,
a Börzsönyben, a Mátrában, a Bükkben
és a Zemplénben is. Elsőként az utakban,
közművekben keletkezett kárt kellett elhárítani, és csak ez után jött maga az erdő. A
katasztrófavédőkkel együtt az erdőgazdaságok szinte azonnal megmozdultak.
– Mekkora lehet a kár? Fel lehet ezt
már mérni?
– Ebben a pillanatban biztosan nem jelenthetjük ki, hogy mekkora kár keletkezett
hazánk erdeiben, mivel egy folyamatról
van szó. Az erdőállományban keletkezett
kárt három nagy csoportba tudjuk sorolni. Az első, amikor kidől a fa. A második,
amikor csak egyes ágrészek törnek. A kárt
itt nem tudjuk pontosan meghatározni,
hiszen most csak szemrevételezésről beszélhetünk. Az, hogy túlélték-e a fák ezt a
roppant terhelést a törések, csonkolások
ellenére, csak tavasszal derül ki. A harmadik pedig a fiatal, 5-20 éves állományban
jelentkezhet. Itt mivel nincs akkorra felület,
a törés helyett meghajoltak a fák. Még nem
tudjuk, hogy a belső szálszakadások milyen
hatással vannak a teljes fa további életére.

Ez is tavasszal, a vegetáció beindulás után
derül ki.
– A műsorban többször elhangzott,
hogy a károk rendbehozatalára, a munkák elvégzéséhez a felkészültség, a technikai és pénzügyi eszközök rendelkezésre állnak, mint ahogy a magyarországi
erdők folyamatos fenntartására is. Miről
szólt akkor ez a műsor? Mire fordítják az
adományvonalon és a cégektől befolyt
összeget?
– Valóban, a hat állami erdőgazdaságot
– így az Egererdőt – is érintő tematikus
napnak nem a napi munka segítése volt a
célja. Akkor, amikor
Áder János köztársasági elnök úr, az Országos Erdészeti Egyesület
és a tulajdonosi jog�gyakorló, a Földművelésügyi Minisztérium
felhívására
elindult
ennek a tematikus
napnak a szervezése, sokkal inkább egy
figyelemfelhívásnak, az erdő érdekében
tett társadalmi összefogásnak tekintettük,
mint adománygyűjtésnek. Nem feltétlenül
a pénzről szólt ez, hanem hogy hányan és
hogyan érdeklődnek a hazai erdők iránt.
Ezen a napon, mi, erdészek megpróbáltunk egy olyan keresztmetszetet nyújtani
az embereknek, ami megmutatja, hogy mit

jelent az erdőgazdálkodás, mit tesznek az
erdészek, mi a munkánk, mi az az aktív természetvédelem. A leglényegesebb pedig,
hogy ilyen váratlan helyzetekre, mint a decemberi ónos eső, hogyan tudunk reagálni.
– Mi lesz akkor a tematikus nap után
és az év közben az adományvonalra beérkező több tízmillió forint sorsa?
– A pénz az Országos Erdészeti Egyesület számlájára kerül. Úgy terveztük, hogy a
károsultaknak erre majd pályázni lehet és
remélhetőleg nem csak az állami erdőgazdaságoknak, hanem a magánerdő tulajdonosoknak is, hiszen őket is tetemes károk
érték. Lesz majd egy kuratórium, bizottság,
amelybe az erdőgazdaságok és a hatóságok
képviselőit hívjuk meg. Ők döntenek majd
a beérkezett pályázatokról. Ezek a pénzek
elsősorban a kárenyhítést szolgálják majd.
– Most, március közepén milyen károkról tudunk biztosan?
– Előzetes kalkulációink szerint mintegy 8000 ha erdőt érintett a jégkár. Ös�szehasonlításként az Egererdő 72 ezer
hektáron gazdálkodik. A kár 90%-a természetvédelmi területekre tehető és mintegy 25-26 ezer köbméter fa károsodhatott.
Most, a márciusi felmérés szerint csak 20
ha-on kell az erdőt pótolni. Szlovéniában
tavaly az ónos eső egész hegyoldalakat
pusztított le, bár ott az ónos eső nem néhány óráig tartott.

Akik szeretnék támogatni a kárenyhítést, a 13600-as telefonszámot tárcsázhatják az év végéig. Itt a kicsengés után a 90-es számot kell megadni, SMS-ben pedig a 90-es számot kell a 13600-as telefonszámra küldeni, ezzel hívásonként és SMS-enként 250 forint támogatást juttatnak az Országos Erdészeti Egyesületen
keresztül a károsodott erdők helyreállítására. A vonalat a Magyar Telekom, a Telenor, a Vodafone és az
Invitel mobil- és vezetékes hálózatáról érhetik el a magyarországi előfizetéssel rendelkezők.
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Több mint 1200 milliárd forint
vidékfejlesztésre

Új elnök-igazgató irányítja az Egri borvidék egyik legnagyobb borászati cégét. Soltész Gergő, az FHB Bank korábbi vezérigazgatója az édesapjától, Soltész Gábortól vette át az Ostorosbor irányítását.

Euróban számolva több mint 4 milliárd - forintban mintegy 1200 milliárd - forrás áll rendelkezésre Magyarországon
vidékfejlesztésre az unió mostani, 2020-ig tartó költségvetési periódusában - mondta Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára Budapesten, a Fiatal Gazda Konferencián. Mint elhangzott, a Vidékfejlesztési Program középpontjában a mikro-, kis- és közepes vállalkozások lesznek.

– Van kedvenc bora?
– Hogy ne sajáttal kezdjem: kedvelem a
Tokaji Furmintot, az Ostorosbor termékei közül pedig a Prémium Egri Bikavér
áll legközelebb az ízlésemhez.
– Február 1-je óta látja el az Ostorosbor elnök-igazgatói teendőit. Mi indokolta a váltást?
– A gondolat 4-5 évvel ezelőtt fogalmazódott meg bennem, mert bár
szeretek bankban dolgozni, úgy látom,
a családomnak élhetőbb környezetet
biztosíthat Eger, ahol magam is felnőttem. Nyilván fontos szerepet játszott a
döntésben, hogy e vállalkozás az Egri
Borvidék legnagyobb borászati cége, s
a szektor előtt álló kihívásokból adódóan is érdekes, izgalmas feladatot jelent a
pozíció. Ezelőtt két és fél évvel kezdett
konkretizálódni az ütemezés, amikor
édesapámmal, Soltész Gáborral úgy határoztunk, hogy ő látja el az ügyvezetői
igazgatói feladatokat, jómagam pedig az
igazgatóság vezetését veszem át tőle. A
banki feladatköröm átalakulásával – a
vezérigazgatóság után elnök tanácsadói
pozíciót és igazgatósági tagságot vállaltam – lehetővé vált az ügyvezető tisztség
átvétele is ez év februárjától.
– Hogy látja, hol tart most az Ostorosbor?
– Három évvel ezelőtt készíttettünk
egy piackutatást, amiből kiderült: a
nagyobb borászatok között az Ostorosbor ismertsége az első három között
van, ám a fogyasztók nehezen tudták
beazonosítani, a céget, s a települést is.
Megtudtuk, a boraink minőségével a
fogyasztók maradéktalanul elégedettek,
ám a külcsín, a marketing és a kommunikáció terén fogalmazódtak meg
jobbító szándékú észrevételek. A tanulságokat leszűrve kezdtünk neki annak
a munkának, amelynek része volt egy
intenzívebb marketingmegjelenés, az
„Ostorosbor – minden ízében egri” szlogen pedig segít elhelyezni a céget a palettán. Újdonságokkal is megjelentünk,
ilyen például a Csipke-család, amely
valóban családdá bővült, hiszen az első,
a rozé után az idei évben már fehér- és
vörös Csipkét is kínálunk, s örömmel
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fotó: vozáry róbert

Soltész Gergő
Született: Berettyóújfalu, 1980.
Család:	nős, három gyermek
édesapja
Hobbi:	kosárlabda, olvasás,
borkóstolás, kutyák
Iskoláit Egerben végezte, majd
2003-ban a Budapesti Köz
gaz
da
ságtudományi Egyetemen diplo
má
zott. 2013–15. között az FHB
Bank vezérigazgatója, 2013 decembere óta az Ostoros-Novaj Bor Zrt.
igazgatóságának elnöke, 2015. február 1-jétől a cég elnök-igazgatója.
mondhatom, e borok piaci fogadtatása
igen kedvező. A már meglévő prémium
borok esetében azt tűztük ki célul, hogy
lehetőleg minél több kiskereskedelmi
lánc polcain legyenek elérhetőek. Emellett azt gondoljuk, komoly lehetőség és
tartalék van az Egri Csillagban. Bár a
márka nem régi, rendkívüli az ismert-

sége, s általa eljuttatható a fogyasztóhoz
egy fontos üzenet, jelesül, hogy az Egri
Borvidéken a remek vörösborok mellett
kiváló fehérek is készülnek.
– A márkaépítésen túl komoly beruházásokat is végrehajtottak…
– Az elmúlt két évben növekedett a
beruházási aktivitásunk annak érdekében, hogy a fogyasztók által jónak
ítélt borok minőségét lehetőség szerint
minden évjáratban biztosítani tudjuk,
illetve tovább javítsunk. Egyebek között
korszerűsítettük a szőlőfeldolgozó rendszerünket, új prést, tartályokat vettük, s
reflektálva a fogyasztói igényre, immár
csavarzáras palackokkal is megjelentünk
a piacon. A következő években is olyan
fejlesztéseket tervezünk, amelyek érdemben hozzájárulhatnak a minőség további
javulásához. Bár a mennyiséget tekintve
az Ostorosbor nagyüzem, a minőségre
úgy figyelünk, mint egy családi borászat,
ezért is szentelünk nagy figyelmet a prémium kategóriás termékeknek.
– Mivel lenne elégedett öt esztendő
múlva?
– Azt szeretném, hogy a cég megőrizze vezető szerepét a borvidéken,
Örülnék, ha az Ostorosbor a fogyasztók
számára nemcsak egy jó ár-érték arányú termék lenne, hanem olyan pozitív
érzelmi asszociációk kötődnének hozzá,
hogy ez egy szerethető, fiatalos márka,
amit nemcsak a palackban lévő bor miatt jó inni, hanem a hozzá kapcsolódó
élmények miatt is. Fontos továbbá, hogy
a cég eredményesen működjön, a pozitív
munkahelyi légkör tovább erősödjön.
Meg kell becsülnünk azt a kiváló szakembergárdát, aki nálunk dolgozik. Borászati vezetőnk, Kiss Péter szakmai felkészültsége, elkötelezettsége a minőség
tekintetében példaértékű, nyilván neki
van a legnagyobb része abban, hogy stabilan ilyen jó borokat tudtunk az elmúlt
években készíteni. Emellett fontosnak
tartom, hogy az Egri borvidéken működő borászatok, borászok közti együttműködés tovább javuljon, s folytatódjon az
a közös gondolkodás, aminek révén tovább nőhet a borvidék ismertsége, az egri
borok kedveltsége.

A vidékfejlesztési források elosztása ezentúl
már nem a korábbi merev célok (tengelyek)
mentén, hanem rugalmas prioritások figyelembevételével történik. Elsőbbséget élvez
majd
– a tudásátadás és az innováció,
– a versenyképesség és a gazdasági életképesség fokozása,
– az élelmiszerlánc szervezése és a kockázatkezelés,
– az ökoszisztémák állapotának helyreállítása, megőrzése, javítása,
– az erőforrás-hatékonyság biztosításának előmozdítása, valamint
– a társadalmi befogatás segítése (a szegénység csökkentése és a gazdaság fejlesztése a vidéki térségekben).
Az államtitkár különösen fontosnak
mondta a versenyképesség fokozását

minden mezőgazdasági termelési típusban. Kiemelt feladatnak nevezte továbbá a mezőgazdaságtól és az erdészettől
függő ökoszisztémák állapotának helyreállítását, megőrzését és javítását. Az államtitkár jelezte: a gazdálkodók számára
a jövőben az eljárásrend sokkal egyszerűbb és átláthatóbb lesz, egyszerűbb támogatás-típusokat vezetnek be, valamint
egyszerűsítik a pályázatok elbírálását.
A fiatal gazdák támogatásával kapcsolatban elhangzott, az előző költségvetési időszakban mintegy 60 milliárd forintot ítéltek
meg számukra. 2007-ben ugyanakkor csak
8 milliárd forintot terveztek erre a célra a
teljes előző ciklusra. Az államtitkár tájékoztatása szerint a jelenlegi ciklusban 2020-ig
az új (induló) mezőgazdasági vállalkozások
létrehozásának támogatására 122 millió

euró, míg a fiatal gazdák beruházásainak
támogatására csaknem 130 millió euró
– vagyis 76-78 milliárd forint – áll rendelkezésre. Szólt arról, hogy a Vidékfejlesztési
Program megalkotásakor már szükségesnek tartották egy fiatalgazda tematikus alprogram létrehozását. Emellett úgy vélték,
hogy a fiatal gazdálkodók számára nem
elégséges kizárólag a speciális tőketámogatás – a 40 ezer eurós egyszeri pénzügyi
segítség –, hanem célszerű beruházási lehetőségeket is kínálni.
Forrás: www.nak.hu

Vidékfejlesztés

Ostorosbor

„Arra törekszünk, hogy még kiválóbbat
alkossunk”

Kamarai tükör

A siker záloga: a tudás
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) immár másfél évtizede szervezi az országos gazdasági évnyitót, melyen
az ország kamarai küldötteiből, mintegy ötszázan jelentek meg Budapesten. A március elején megrendezett gazdaságpolitikai fórumon részt vett Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter
is. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke nyitó előadásban kiemelte, hogy a magyar gazdaság
2014-ben elérte a 2008. évi gazdasági állapotot. Mint fogalmazott, a statisztikák azt igazolják, hogy Magyarország talpra állt a válság után, és Németországhoz hasonló növekvő pályán áll. – A beruházások jelentősen növekedtek, nőtt a belső fogyasztás, csökkent az eladósodottság, és az elmúlt évben az EU-s források lehívása is felgyorsult. A biztató számok
azonban igénylik azt a választ, hogy meddig tartható fenn a növekedési pálya – húzta alá.
A kamara elnöke hangsúlyozta: továbbra
is teljesítményalapú gazdaságpolitikát kell
folytatni. A kormányzati és az EU-s forrásokat is a gazdaságba kell fektetni, hogy
tovább javuljon a versenyképesség, és egyben fel kell készülni a világ gyors technológiai változásaira.
– Ez a felkészülés azonban tudás nélkül
nem lehetséges, ezért tehát az oktatás és a
gazdaság kapcsolatát tovább kell erősíteni
minden szinten, a közép- és a felsőoktatás
területén egyaránt – hangsúlyozta Parragh László.
Az MKIK számos javaslatot fogalmazott meg a kormány részére a sikeres
gazdaságpolitika érdekében, így többek
között a radikális bürokráciacsökkentésre, az adózás rendjét szabályozó törvény
vállalkozóbarát módosítására és a gazdasági igényeket jobban kiszolgáló kutatási
programokra.
– Nem az adót kell emelni, hanem azt
mindenkitől be kell hajtani! – emelte ki
Parragh László. – Ez lehet többek között
a kontárok és adóelkerülők kiszorításának alapelve. A képzett munkaerő itthon
tartása és hazavonzása kiemelt aktuális
feladata a magyar társadalomnak, hiszen
tapasztalható, hogy döntően a jól képzett
munkaerő hagyja el országunkat rövid és
hosszabb távon.
Orbán Viktor miniszterelnök szólt arról, a kormányzat alapvető partnernek
tekinti a kamarát a magyar gazdaságpolitika kialakítása és végrehajtása érdekében.
Hangsúlyozta, a vállalkozások képvisele-
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tét ellátó kamarai rendszer igényeire kell
építeni a szakképzés és a felsőoktatás beiskolázásának keretszámait, fejlesztési programjait. A kormányfő kiemelte: az elmúlt
évek gazdasági növekedésén belül pozitív
elmozdulást jelentett, hogy a magyar érdekeltségű cégek tőke és piaci pozíciója is
javult, így egyebek között az építőiparban,
a kereskedelemben, a turizmusban és a
szállítmányozásban érdekelt magyar vállalkozások erősödését lehet tapasztalni.
Történelmi fordulatként jelezte Orbán
Viktor, hogy csökkent Magyarország eladósodottsága, a gazdaság növekedése
pedig meghaladta az uniós átlagot is.
Mint mondta, a kormány lépéseket tesz
a szürkegazdaság csökkentésére, a feketegazdaság felszámolására, a többi közt e
célt szolgálta az online kassza és a most
induló EKÁER bevezetése is, melynek

következményeként sok 100 milliárd forint eddig meg nem fizetett adóbevételt
várnak. Ezek a lépések is segíthetik azt a
kormányzati szándékot, hogy a munkát
terhelő jövedelmek csökkenjenek, ahogy
a kormányfő fogalmazott: „az embereket
nem akkor kell megadóztatni, amikor
dolgoznak, hanem amikor fogyasztanak”.
Elhangzott: a kormány továbbra is számít a kamara és a vállalkozók javaslataira
nem csak a jogalkotás, de a rendszerek
működtetése területén is. Ebben kiemelt
szerepet kaphat az úgynevezett: Államreform munkabizottság, ahol a kamara
rendszeresen észrevételekkel segíti a magyar gazdaságpolitikát.
Az MKIK országos gazdaságpolitikai
fórumán a Heves Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara részéről 16 vállalkozás képviselte megyénket.

Regisztráció: március 31-ig
Tájékoztatjuk, hogy a 2015. évi 5000 forintos kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje: 2015. március 31.
Ön teljesítheti a kamarai hozzájárulást
1. átutalással: a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara bankszámlájára: MKB
Bank Zrt. 10300002-46800905-49020023, a
közlemény rovatba a vállalkozás adószámának feltüntetésével,

10

2. ügyfélszolgálatainkon, pénztárba történő befizetéssel.
Tájékoztatjuk, hogy az évi 5000 Ft megfizetése fejében Ön, illetve vállalkozása a
kamarai törvény alapján térítésmentesen
igénybe veheti a kamara közreműködését,
elsősorban:
• gazdasági tanácsadás, pénzügyi, adózási, hitelhez jutási kérdések

• valamint üzleti partnerkeresés
• és pályázatfigyelés területén.
További információk:
www.hkik.hu – Kötelező kamarai regisztráció – Kérdések és válaszok menüpontban
Személyesen: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonon: +36 36/ 429-612 (103-as vagy
108-as mellék)
E-mailben: regisztracio@hkik.hu

Válassza a csodás vidéki környezetben lévő Egri Korona Borházat esküvők, ballagások,
egyéb családi és céges rendezvények helyszínéül! Megnyílt Közép-Európa legnagyobb
barlangfürdője Demjénben!
http://demjengyogythermal.hu/barlangfurdo

Bor, Élet, Stílus… Egri Korona Borház és Wellness Hotel
Tel.: (06 36) 550-341

E-mail: rendezveny@koronaborhaz.hu

www.koronaborhaz.hu

Kisasszony piac:
új vásártér nyílt
Vegyesáru-piaccal indult Eger új vásártere, a Kisasszony
piac, ahol a jövőben régiséget, autóalkatrészt, vagy
akár galambot is vásárolhatunk majd. A másfél hektáros területen több száz autó parkolhat, a nyitónapon
mintegy 200 árus kínálta portékáit.
A Kisasszony utcában, a volt
honvédségi telephelyen nyitott
meg Eger legújabb vásártere, a
Kisasszony piac. Az első napon
gyakorlatilag mindent kínáltak,
az élelmiszertől a szőnyegen át a
műszaki cikkekig.
Csőke Róbert piacvezető kérdésünkre elárulta: a nyitásra az
árusok férőhelyeinek 99 százaléka már egy héttel a start előtt
betelt, ami kedvező előjeleket
ígért. A látogatókat a téli időszakban minden pénteken és
vasárnap reggel 8 órától délután
4-ig fogadják, nyáron pedig fél
8-kor nyitnak majd, s egészen
este hatig vásárolhatunk. A területen a piaci helyek árát a környékbelieknél olcsóbbra szabták, s nincs minimális tarifa. A
Kisasszony piacon 700 férőhelyes parkoló várja az eladókat és
a vásárló(i)kat.
Az árusokat körbejárva elmondható: sokan jöttek szívesen, országszerte szájról szájra
is terjedt a piac híre. Jött fafaragó Kecskemétről, zöldséges
Szabolcsból, de kínáltak erdélyi
kabátot, cipőt és Heves megyei
mézet is.
A kofák eleinte óvatosak
voltak, a fővárosi Ferenczi
Krisztián azt mondta, tizenhét
esztendeje piacozik már szerte
az országban, s bár az egri kez-

HANNA tisztánlátó jósnő
(+36 30) 338 4777 • Eger, Kossuth L. u. 22.

www.gabrielorakulum.hu

deményezés az első nap igen
kecsegtetőnek tűnik, várni kell
néhány hetet, hogy kiderüljön, fennmarad-e a vásárlók
érdeklődése, lesz-e fizetőképes
kereslet hosszú távon a hevesi
megyeszékhelyen.
Nos, bár egyelőre nagy tanulságot kár lenne leszűrni, annyi
azért elmondható: az egriek,
környékbeliek szívesen látogattak ki a piacra, amely egyfajta
közösségi térként is funkcionál,
hiszen a vásárlás, alkudozás
mellett sokan csak beszélgetni, nézelődni, esetleg egy kis
hurkát, lángost enni érkeztek, s
persze felmérni a kínálatot. Ezt
erősíti a szervezők ígérete, miszerint rendszeresen tartanak
majd itt közösségi és kulturális
programokat.
A tervek szerint minden hónap első és harmadik vasárnapján bolhapiacot rendeznek, az
utolsón pedig autó-motor piacot, ahol az alkatrészek mellett
oldtimerek is várják az érdeklődőket. Évente négy alkalommal
galamb- és hobbiállat kiállítást
szerveznek majd. A piac másfél
hektáron működik, de ha szükséges, a jövőben ki is bővítik
a területet. Érdekesség, hogy
itt lesz majd az idei Eger Ral�lye depó telephelye, ahol bárki
megcsodálhatja a járgányokat.
fotó: bilku krisztián

Tíz hét alatt középfokú nyelvvizsga
Interjú a nyelvtanulásról Szekeres Georginával
– Kedves Gina, sokan nem hiszik el,
hogy lehetséges ilyen gyorsan állami
nyelvvizsgát tenni, méghozzá előtanulmányok nélkül. Kérem mondja el,
hogy sikerült elérnie ezt a nem mindennapi eredményt!
– Valójában én sem gondoltam, hogy
képes leszek rá. Volt már egy nyelvvizsgám, s ahhoz bizony hosszú évekig
gyűjtögettem a tudást s a bátorságot,
mielőtt belevágtam.
– Tavaly nyáron viszont az egyetemi vizsgaidőszak után, július elején
egy egészen új nyelvet kezdett tanulni,
s szeptemberben sikeres középfokú C
nyelvvizsgát tett, ráadásul egyéni tanulással, tanári segítség nélkül. Igaz?
– Valóban így történt. Egy ismerősöm javasolta, hogy próbáljak ki egy új
nyelvtanulási módszert, amelynek segítségével ő néhány hónap alatt levizsgázott angolból. Ez felkeltette az érdeklődésemet, és vásároltam egy tananyagot.
A módszer a Kreatív Nyelvtanulás,
melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27
középfokú állami nyelvvizsgájával a
nyelvtanulás egyéni bajnoka Magyarországon.
– Mitől más és mitől ilyen sikeres
ez a módszer? Tudtommal ugyanis
megtalálható a Miniszterelnöki Hivatalban, a Külkereskedelmi Főiskolán,
a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes
női kézilabda-válogatottnál, az úszóválogatottnál, a magyar bíróságokon,
de olyan kiváló emberek könyvespolcain is, mint pl. Freund Tamás Bolyaidíjas akadémikus vagy Szakcsi Lakatos Béla.
– Nekem az tetszett benne, hogy
azonnal célnyelven kellett megszólal-

„

nom, miközben a kétnyelvű tananyag
segítségével folyamatosan ellenőrizni
tudtam magamat. A gyakorlatok, csak
a tárgyalt szókincsre és nyelvtanra épülnek, így minden külső segítség nélkül
megoldottam őket. Az anyanyelvi lektorok által készített hanganyag a kiejtés
tökéletes elsajátításában segített. Nem
volt stressz, de volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire végigértem
az anyagon, mintegy kettőszáz órát beszéltem célnyelven. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadásul nyelvtani
hibáktól mentesen! Az oktatócsomag és
a CD minőségű hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik
célba. Én szeretnék további nyelveket is
ezzel a módszerrel elsajátítani – és belőlük nyelvvizsgázni.

– Milyen nyelvekből hozzáférhető a
Kreatív Nyelvtanulási Módszer?
– Eddig angol, német, francia, olasz,
spanyol, portugál, eszperantó, svéd,
norvég, dán, holland, horvát és orosz
nyelvre készült tananyag. Sőt, a szerző
gondolt azokra is, akik már megtanulták
a nyelvet ugyanis elkészült az úgynevezett Kikérdező CD-tár tíz nyelven. Ez
az anyag a tizenkét lecke 3000 legjobb
mondatát tartalmazza írásban és 15 CD
lemezen, a könnyebb mondatoktól haladva a nehéz, összetett mondatokig.
Nagyon jól használható a megszerzett
tudás szintentartásában és a reakcióidő
csökkentésében, de ez nem része a tananyagnak.
– Ön szerint mennyi idő szükséges
a tananyag elvégzéséhez?
– Nekem a nyári szünetben sok időm
volt, s gyorsan haladtam, de tudtommal a tanulók többsége egy tanév alatt
elvégzi. Én nem találtam drágának, az
oktatócsomag ára hanganyaggal együtt
21 990 Ft, ez alig egy tucat magánóra
költségeinek felel meg.
– Kedves Gina, sok sikert a további
tanulásához, s kívánok még tíz nyelvvizsgát!

„

Az 1990-ben megjelent Kreatív Nyelvtanulási
Módszer az elmúlt húsz évben több ezer embernek segített megvalósítani azt, ami addig lehetetlennek tűnt: felnőttként önállóan elsajátítani egy
vagy több idegen nyelvet a folyékony beszédkészség szintjén. E tananyag logikus nyelvtani
magyarázatokkal, élményszerű fordítási gyakorlatokkal és a legfontosabb élethelyzetek alapszókincsével teszi sikeressé a nyelvtanulást.

Élje át Ön is a nyeltudás örömét!

(A kívánság részben teljesült, Szekeres
Georgina a cikk elkészülte után pár nappal újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát
tett a Kreatív Nyelvtanulási Módszerre,
ezúttal angolból.)(X)

Információ:

www.kreativnyelv.hu

Gaál Ottó nagysikerű tankönyvének
bemutatója! Új út a nyelvtanulásban!
Eredeti módszer, különlegessége az
önálló beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó! angol, német, francia,
olasz, spanyol, portugál, eszperantó,
svéd, norvég, dán, holland, horvát,
orosz.
A tananyagok megtekinthetők és
megvásárolhatók: 2015. március
23. (hétfő) 17–19 óráig • Eger, Forrás
Gyermek és Ifjúsági Ház – 104-es terem (Bartók B. tér 6.)

www.kreativnyelv.hu
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Adótanácsok az Agria Profittól

A bt.-k és kkt.-k létesítő okiratának
módosítása az új Ptk. szerint
Az Országos Bírósági Hivatal tájékoztatása szerint az új Polgári Törvénykönyv (Ptk.) hatályba lépése után a gazdasági
társaságok létesítő okiratát összhangba kell hozni a hatályos törvényi rendelkezésekkel.

A létesítő okiratot a Ptk. szabályozásának
megfelelően módosítani kell, ha rendelkezéseit a tagok bármely más okból (pl.:
székhelyváltozás, fióktelep létesítése,
stb.) meg kívánják változtatni.
A Polgári Törvénykönyv hatályba léptetéséről szóló törvény (Ptké) határozza
meg azt a végső időpontot és azt az esetkört, amikor a gazdasági társaságoknak
kötelező a létesítő okirat módosítása.
Ez csak akkor kötelező, ha a létesítő
okirat (társasági szerződés, alapító okirat) a Polgári Törvénykönyv kötelező
rendelkezésébe ütközik. Nem kötelező a
módosítás pusztán azért, mert a létesítő
okirat az alapításakor hatályos jogszabályra (Gt.) utal.
Azokat a változásbejegyzési kérelmeket, amelyek kizárólag az új, Ptk-nak
megfelelő létesítő okirat bejegyeztetésére
irányulnak illeték és közzétételi díj befizetése nélkül, azaz ingyenesen lehet benyújtani a cégbíróságra – természetesen
jogi képviselő közreműködésével, elektronikus úton.

A közkereseti társaság és a betéti társaság cégformákra előírt kötelező módosítás végső törvényi határideje 2015.
március 15., tehát legkésőbb 2015. április
14-ig kell a változás-bejegyzési kérelmet
előterjeszteni.
Nincs szükség azonban a szerződés módosítására – ha ez más változások miatt
nem lenne szükséges – csak azért, mert
az
• általános utalást tartalmaz a Gt-re,
tehát a korábbi társasági törvényre, vagy
• a vezető tisztségviselőt nem ügyvezetőnek, hanem üzletvezetőnek, vagy képviselőnek nevezi.
Felhívom azonban a figyelmet, hogy
abban az esetben, ha a társasági szerződés a Társasági Törvény konkrét paragrafusára hivatkozik, már a társasági szerződés módosítása szükséges.

Nyelvi képzés az Eger Termál Kft.-nél
Az Eger Termál Kft. sikeresen pályázott a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül „Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régióban” tárgyú kiíráson. A cég a TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0624
azonosítószámú „Nyelvi képzések az Eger Termál Kft. dolgozói részére” projekt keretében vissza nem térítendő támogatásban részesült, melynek összege 15 346 930 Ft volt.
Az Egri Termálfürdőt, a Török Fürdőt
és a Bitskey Aladár Uszodát üzemeltető
kft. a megnövekedett külföldi vendégforgalom miatt úgy döntött, szükségessé
vált azon dolgozók nyelvi továbbképzése,
akik közvetlen kapcsolatba kerülnek a
fürdőkbe és az uszodába látogatókkal.
A sikeres pályázati anyag elfogadása
után elkezdődhettek az angol, illetve a
német nyelvi képzések a Katedra Nyelviskola közreműködésével.
A 120 órás tanfolyamon összesen 25
fő – 2 fő kezdő német órán, 9 fő kezdő
angol, 9 fő angol újrakezdő, 4 fő haladó

angol, 1 fő egyéni angol órán – vett részt.
A február végével lezárult idegen nyelvi
tanfolyamokat a résztvevő dolgozók
mindegyike sikeresen befejezte.
A képzések hatására az az
Eger Termál Kft. munkavállalói olyan elméleti és
gyakorlati tudásanyaggal
gazdagodtak,
amelyek
hozzájárulnak a külföldről érkező vendégeink
hatékonyabb kiszolgálásához, így a cég fejlődéséhez.

Európai Szociális
Alap
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Harsányi Levente
kamarai tag könyvvizsgáló

Tehát azok a közkereseti és betéti társaságok, amelynek a társasági
szerződése nem ütközik a jelenleg hatályos Polgári Törvénykönyv
eltérést nem engedő, kötelező rendelkezésébe, nem kötelesek 2015.
március 15-ig módosítani a létesítő okiratot, ha egyébként erre más
okból nem lenne szükség.

FSG Projektiroda Kft.
3300 Eger, Tizeshonvéd u. 23. I. em. 2.
(+36 36) 737 920; (+36 20) 455 3423
info@fsgprojekt.hu
Szolgáltatásink
• Pályázatírás
• Projektmenedzsment
• Tanácsadás
• Üzleti terv
• Projekttervezés
• Forráskeresés
• Közbeszerzés
• HR tervezés, fejlesztés
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Európai Uniós támogatási területek
• Kis- és középvállalkozások fejlesztés (KKV fejlesztés)
• Eszköz- és géppark fejlesztés,
• Telephelyfejlesztés,
• Külpiacra jutás
• Kutatás-fejlesztés, innováció,
termékfejlesztés

• Foglalkoztatás és képzés
• Szakképzés és felnőttképzés
fejlesztését elősegítő uniós támogatások
• IKT eszközök és szolgáltatások
fejlesztése
• Energiahatékonyság és megújuló energia növelése

Épülettakarítás, irodaházak takarítása, szalagfüggöny-, szőnyeg- és
kárpittisztírtás, szőnyegtisztítógép-kölcsönzés házhoz szállítással, magánszemélyeknek és cégeknek egyaránt.

Takarítószolgálat, Eger
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