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Az átállással érintett vállalkozói kör eddig 
több mint 120 ezer új típusú pénztárgé-
pet rendelt meg a forgalmazók adatszol-
gáltatása alapján. A megrendelések szá-
ma elmarad az adóhatóság által kiadott 
regisztrációs kódok számától, ezért a 
NAV célirányos ellenőrzést indít azoknál 
a vállalkozásoknál, amelyeknél hiányos-
ságot tapasztal. Azok az adózók, akik nem 
teljesítették az átállás érdekében előírt 
kötelezettségeiket mulasztási bírságra, 
súlyosabb esetben üzletbezárásra is szá-
míthatnak.

A pénztárgép-forgalmazóknak a 2013. 
november 16. előtt felvett, online pénztár-
gépre szóló megrendelésekről 2013. de-
cember 2-ig adatot kellett szolgáltatniuk 
a NAV-nak a nyugtakibocsátásra szolgáló 
pénztárgépek üzemeltetésének, szervize-
lésének egyes, az adóügyi ellenőrző egy-
séggel rendelkező pénztárgépekre való 
átállást elősegítő szabályokról szóló NGM 
rendelet (50/2013., XI. 15., 4. § (1) bekez-
dés) alapján. 

A NAV-hoz több mint 120 ezer leadott 
megrendelésről érkezett adat, ugyanakkor 
a beérkezett adatok egy része további tisz-
tázást igényel az adózó vagy a forgalmazó 
bevonásával. A beérkezett adatok alapján 
a NAV kapcsolatba lép minden adóalany-
nyal, aki regisztrációs kódot igényelt. 

Első körben értesíti azokat, akik kértek 
regisztrációs kódot, de online pénztárgép-
re leadott megrendeléssel nem rendel-
keznek. Ennek több oka is lehet. Például 
az, aki pénztárgéphasználatra nem köte-
lezett, vagy jelenleg elektronikus naplóval 
rendelkező pénztárgépet használ, annak 
az értesítést követően egyelőre további 
teendője nincs. 

A NAV – az értesítések megküldésével 
párhuzamosan – megkezdi az ellenőrzé-

seket, kifejezetten azokra koncentrálva, 
akik egyáltalán nem rendelkeznek meg-
rendeléssel. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy azzal az 
adóalannyal szemben, aki megszegi a 
pénztárgép üzemeltetésére vonatkozó 
kötelezettségeket, mulasztási bírság ki-
szabásának van helye, amelynek mértéke 
magánszemély esetén 500 ezer forintig, 
nem magánszemély esetén 1 millió forin-
tig terjedhet. Sőt, 2014. január 1-jétől az 
adóhivatal 12 nyitvatartási napra be is zár-
hatja a pénztárgép üzemelésére vonatko-
zó szabályokat súlyosan megsértő adózó 
üzlethelységét. 

Ugyancsak ellenőrzésre és szankcióra 
számíthatnak azok, akik akadályozzák az 
online pénztárgép beüzemelését, például 
azt nem veszik át, illetve azok, akik még 
regisztrációs kódot sem igényeltek a NAV-
tól.

Felívjuk a figyelmet, hogy amennyiben 
a forgalmazó az adózó részére megkísé-
relte az online pénztárgép leszállítását, 
de ennek ellenére az adózó nem online 
pénztárgépet üzemeltet – ennek okától 
függetlenül – mulasztási bírság kiszabásá-
ra kerül sor. 

2013. november 16. óta a NAV már 
csak a megrendelési felületen leadott 
megrendelést fogadja el, közvetlenül a 
forgalmazónál, illetve esetleg a szerviznél 
leadott megrendelést nem. Az ilyen meg-
rendeléssel rendelkezők mielőbb pótolják 
mulasztásukat, és megrendelésüket adják 
le NAV honlapján keresztül, mert az adóhi-
vatal ezt is ellenőrzi, és a mulasztást szank-
cionálja. 

Éppen ezért a NAV lépéseket tesz az 
olyan hirdetések feladójával szemben, 
amelyek a központi megrendelési felüle-
ten kívüli, közvetlen megrendelésre ad-

nak lehetőséget, amely megrendeléseket 
a NAV az ellenőrzéskor nem fogadja el. 

Több adózó jelezte, hogy annak ellenére 
kapott a NAV-tól értesítést, hogy rendelke-
zik a forgalmazó által visszaigazolt, 2013. 
november 16. előtt kötött szerződéssel 
(megrendeléssel). Ezekben az esetekben 
az adóhatóság a forgalmazó bevonásával 
tisztázza a tényállást, és szükség szerint a 
forgalmazót pótlólagos adatszolgáltatás 
teljesítésére hívja fel. 

Második körben azok kapnak értesítést 
a NAV-tól, akiktől megérkezett az adat, 
de az nem egyértelmű. Több alkalommal 
előfordult ugyanis, hogy az adózó által 
megkért regisztrációs kódhoz más adózó 
nevet jelentettek be, vagy, hogy ugyanar-
ra a regisztrációs kódra két forgalmazótól 
is érkezett adat. A félreértések tisztázására, 
a NAV értesítése alapján ezeknek az adó-
alanyoknak meg kell erősíteniük megren-
delésüket az interneten keresztül, az erre 
kialakított felületen. Ezzel elkerülhető a 
regisztrációs kódok hibás felhasználása, az 
esetleges visszaélés. 

Harmadik körben azok kapnak vissza-
jelzést, akikről nem forgalmazótól, illetve 
nem forgalmazható pénztárgépre vonat-
kozó megrendelési adat érkezett, ezek a 
megrendelések ugyanis nem érvényesek, 
az adózónak intézkednie kell új megren-
delés leadásáról, immár kizárólag az erre a 
célra rendszeresített felületen.

Negyedik körben kapnak értesítést azok 
az adózók, akikről hibátlan megrendelés-
ről szóló adat érkezett. 

A NAV ellenőrizni és szigorúan szankci-
onálni fogja azokat az adózókat, akik nem 
teljesítik az új típusú pénztárgépek be-
szerzésére és beüzemelésére vonatkozó 
kötelezettségüket. 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Online pénztárgépek: célirányos 
ellenőrzésKármentesítés az 

Ipari Parkban

Tizenöt hektárnyi terület kármentesítését végzi el az önkormány-
zat Egerben az Ipari Parkban. A korábbi ipari tevékenység miatt 
erősen szennyezett területet és a talajvizet tisztítják meg, hogy 
később ismét alkalmas legyen a terület beruházások megvalósítá-
sára.

Ezt az Ipari Parkban található, korábban szennyezett területet 
teszi ismét beruházásra alkalmassá az önkormányzat. A korábban 
itt folytatott ipari tevékenységek miatt szennyezetté vált talajvizet 
most helyben tisztítják meg. 

A tizenöt hektárnyi terület kármentesítésére a Környezetvédel-
mi Hatóság kötelezte a várost. A munkagépek már szeptemberben 
elkezdték a terület megtisztítását. A terület a munka végeztével 
alkalmas lesz újabb beruházások megvalósítására. Ennek köszön-
hetően több új munkahely is létesülhet az Ipari Parkban.

Eger Önkormányzata a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2011-0008 azono-
sítószámú „Eger, Ipari park 9847 hrsz-ú ingatlan és környékének 
kármentesítése” tárgyú projektje megvalósítására az Új Széchenyi 
Terv Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretében 
100%-os, összegszerűen 932.548.982 Ft támogatásban részesül.

Adóváltozások
– Adózás szempontjából 2013 konszolidált év volt, 
kisebb változások történtek az elmúlt évhez képest – 
hangzott el a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-ma-
gyarországi Regionális Adó Főigazgatóság év végi tá-
jékoztatóján. Heves megyében az EVA-t kiváltó KATA-t, 
vagyis a Kisadózó Vállalkozások Tételes Adóját, illetve 
a KIVA-t, a Kisvállalati Adózást összesen 1738-an vá-
lasztották. A novemberi adatokkal bezárólag a KATA 
adónem nettó pénzforgalma 619 millió forint volt.

– A KATA egy közkedvelt adónem lett, elsősorban 
az egyéni vállalkozók szeretik. Az egyéni vállalkozói 
körnek mintegy 10 százaléka ezt a fajta adózási mó-
dot választotta – mondta Szalayné Ostorházi Mária, a 
NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazga-
tóság főigazgatója. 

Az adózás 2014-es rendjét érintő főbb változások 
közül kiemelték, a személyi jövedelemadóban bő-
vül a családi kedvezmény. Az elmúlt évben 34 ezer 
magánszemély érvényesítette Heves megyében ezt 
a fajta kedvezményt 5 milliárd forint értékben. Az ala-
csony jövedelműek érdekében a kormány úgy dön-
tött, ezt a kedvezményt jövőre az adóalap mellett a 
járulékból is tudják majd érvényesíteni. A sertéshús 
ágazatban 5%-ra csökken az ÁFA. Az illetéktörvény 
terén bevezetett legfontosabb változás, hogy most 
már életkortól függetlenül bármely első lakásvásár-
lót megillet a 12 havi pótlékmentes részletfizetési 
kedvezmény. Az online pénztárgépek bevezetésével 
kapcsolatban azok számíthatnak elsősorban ellenőr-
zésre, akik regisztráltak, de nem rendeltek ilyen be-
rendezéseket. Itt is fennáll majd a fokozatosság elve, 
vagyis először figyelmeztetnek, majd mulasztási bír-
ságot szabhat ki a NAV.

Különdíjas az eger.hu 
A város honlapja különdíjat kapott az egyik online marketingkommunikációs 
versenyen. Az Év Honlapja-pályázaton huszonöt kategóriában nevezhettek be 
weboldalak, az eger.hu az „Önkormányzatok és települések” kategóriában ka-
pott különdíjat. 

A honlap dizájnjának kialakításakor az volt a főbb szempont, hogy minél 
egyszerűbb, letisztultabb honlap szülessen. Szutor Zsolt tervező-grafikus el-
mondta: más honlapok több színt, díszítő motívumot használnak, de az eger.
hu oldalt inkább a tartalmak, a feltöltött anyagok színesítik.

A honlap folyamatosan fejlődik, frissülnek a napi hírek, felkerülnek az aktuális 
események, és  várhatóan bővülnek a galéria anyagai és a 3D-s  tartalmak is. 

Kata: az adótartozás kizáró ok
A kisadózó vállalkozások tételes adója sze-
rinti adózók körében hosszú távon csak 
azok a vállalkozások maradhatnak, ame-
lyek pontosan teljesítik adózási kötelezett-
ségüket. A kisadózó vállalkozások tételes 
adója szerinti adóalanyiság megszűnésére 
három esetben kerülhet sor:

– a NAV számla- vagy nyugtaadás el-
mulasztásáért, be nem jelentett alkalma-

zott foglalkoztatásáért vagy igazolatlan 
eredetű áru forgalmazásáért mulasztási 
bírságot, jövedéki bírságot állapított meg, 

– a kisadózó vállalkozás adószámát a 
NAV felfüggeszti vagy törli, 

– a kisadózó vállalkozás végrehajtható 
adótartozása a naptári negyedév utolsó 
napján meghaladja a 100 ezer forintot.

Ezek közül a legjellemzőbb, amikor 

az adóalanyiság elvesztését a kisadózó 
vállalkozás a NAV-nál nyilvántartott, 100 
ezer forintot meghaladó végrehajtható 
adótartozása eredményezi. Felhívjuk min-
den kisadózó vállalkozás figyelmét, hogy 
adótartozásukat legkésőbb az aktuális 
negyedév utolsó napjáig rendezzék, en-
nek elmulasztása ugyanis kataalanyiságuk 
megszűnését jelenti. 
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1,2 milliárd forintos fejlesztés a 
gyöngyösi kórházban
Gyöngyösön, a Bugát Pál Kórházban 
kormányzati segítséggel, a Társadalmi 
Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) 
pályázati rendszerében egy több mint 
1,2 milliárd forintos fejlesztés valósul-
hat meg a közeljövőben. Új, korszerű, 
négyszintes, háromezer négyzetméte-
res szárny épül, az új informatikai és or-
vostechnikai eszközöket pedig már le 
is szállították összességében közel 140 
millió forint értékben.  

A nyilvános projektindító rendezvé-
nyen Weisz Péter, a kórház főigazgató-
ja egyebek mellett arról beszélt, hogy 
viszontagságos évek után most a XXII. 
század színvonalának megfelelő beru-
házás történik az intézményben, amely-
nek révén a gyöngyösi a térség, a régió 
legerősebb kórházává válhat. A jelenlé-
vőknek Dr. Assani Omar orvosigazgató 
bemutatta a beszerzett, csúcsminősé-
gű orvostechnikai és informatikai esz-
közöket, amelyekkel már dolgoznak is 
a szakemberek.

Dr. Szócska Miklós, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma (EMMI) egészség-
ügyért felelős államtitkára hangsúlyoz-
ta: nagyon fontos, hogy jól szervezett, 
átlátható betegutak létezzenek. A kor-
mány gyakorlatilag az egységes nem-
zeti egészségügyi szolgáltatás kereteit 
teremtette meg a kórházak állami tulaj-
donba vételével. Az államtitkár szavai 
szerint a lehető legtöbb embernek egy-
napos ellátást kell nyújtani és a megfe-
lelő jogi környezet mellett fejleszteni 

szükséges az elektronikus egészség-
ügyi szolgáltatásokat. 

Az eseményen Horváth László or-
szággyűlési képviselő, kormánymegbí-
zott kiemelte: a 175 esztendővel ezelőtt 
alapított gyöngyösi kórháznak nem 
csupán múltja, hanem jövője is van. A 
felhalmozott tudás és a jelenlegi fej-
lesztés területi szinten 100 ezer ember 
ellátását szolgálja. Heves megyében az 
egészségügyi ágazat komoly hátrány-
ból indult az előző időszak felelőtlen 
privatizációs kalandozásai, a hírhedt 
Hospinvest-ügy miatt. Az egész ellá-
tórendszert át kellett alakítani ahhoz, 
hogy megkezdődhessenek a beruhá-
zások, a komoly fejlesztések. Azért is 
fontos volt ez, mert az egészségügy az 
elsők között szerepel a fejlesztésre váró 
ágazatok sorában.

Ma elmondható, hogy több, mint 12 
milliárd forint támogatással, összesen 
közel 20 milliárd forint értékben való-
sultak és valósulnak meg fejlesztések 
Heves megyében az egészségügyi 
ellátó rendszerekben. A beruházások 
egy része már befejeződött, van, ahol 
éppen folynak a munkálatok vagy a 
projekt-adminisztráció zajlik. Ezek a 
fejlesztések kivétel nélkül pályázati for-
rások segítségével válhattak, válhatnak 
valóra.

A kormányzat külön figyelmet for-
dított arra, hogy az ellátó rendszer 
minden területén érezhető legyen a 
javulás. A legtöbb pénzt a kórházak 

kapták – Eger, Gyöngyös, Hatvan, Mát-
rai Gyógyintézet, Parádfürdői Állami 
Kórház –, de nem csak az esetükben 
látható a fejlődés. A települési egész-
ségügyi szolgáltatók és a régiós egész-
ségügyi központok is több száz millió 
forintból fejleszthetik szolgáltatásaikat. 
Számos településen megújultak az or-
vosi rendelők, egészségügyi központok 
alakultak, és a gyógyítás mellett a meg-
előzést szolgáló beruházásokra, példá-
ul egészségfejlesztési irodákra is jutott 
az anyagiakból.   

A kórházi beruházásokon felül a me-
gye kistérségeinek mindegyike komoly 
egészségügyi fejlesztésekhez kapott 
pályázati támogatást. A gyöngyösi kis-
térségbe több mint 342 millió, a hat-
vaniba 196,5 millió, a hevesibe 852,7 
millió, a pétervásáraiba 574,5 millió, a 
füzesabonyiba 495 millió, a bélapátfal-
vaiba 241 millió, míg az egri kistérség-
be 272 millió forint jutott.

A kormány tavaly mintegy 30,5 mil-
liárd forintot fordított az egészségügy-
ben dolgozók anyagi helyzetének javí-
tására, azaz az orvosok és egészségügyi 
szakdolgozók bérének rendezésére 
is. Országosan, összesen közel 86 ezer 
szakember részesült a bérfejlesztésben, 
azonban az intézkedés nem érintette 
azokat, akik nem állami kórházaknál 
voltak alkalmazásban. Ilyen gazdasági 
társaságként működő intézmény volt 
többek között a gyöngyösi Bugát Pál 
Kórház is, amely nonprofit kft-ként üze-
melt. Ám idén augusztus 1-jétől a gyön-
gyösi kórház szintén állami tulajdonba 
került, így az itt dolgozók is megkapták 
az erre az évre jutó béremelésüket.

Mindemellett egy, a közelmúltban 
meghozott kormányzati döntés nyo-
mán Heves megye kórházai 877 millió 
forint konszolidációs támogatást kap-
nak adósságaik kiegyenlítésére. A pénzt 
a lejárt szállítói tartozások kiegyenlíté-
sére kell felhasználniuk. Az egri kórház 
mellett a gyöngyösi, a hatvani, a mát-
raházi és a parádfürdői egészségügyi 
intézmény is részesül a támogatásból. 

A gyöngyösi kórház új szárnyának 
építésével kapcsolatos közbeszerzési 
eljárás már lezajlott, a kivitelezői szer-
ződést a projektindítón írták alá. A 
projektzárás tervezett időpontja 2014. 
december 31.

(Fotó: Gál Gábor)

Gyed extra

Megbecsülés az 
édesanyáknak
Az Országgyűlés december 9-én 
döntött az új családtámogatá-
si formájáról, a gyed extráról. A 
témával kapcsolatos egri sajtó-
tájékoztatóján Horváth László 
kormánymegbízott, országgyű-
lési képviselő és dr. Nyitrai Zsolt, 
a Fidesz Heves megyei elnöke el-
mondta: a 2010-es kormányvál-
tás után a kormány sorra hozta 
családbarát intézkedéseit. Visz-
szaállították a 3 évre szóló gyes-t, 
kiterjesztették a családi adóked-
vezményt, illetve lehetővé tették, 
hogy a nők 40 év munkaviszony 
után nyugdíjba mehessenek. 
Utóbbi lehetőséggel országosan 
már 90 ezer nő élt.

A gyed extra a nők, az édes-
anyák iránti megbecsülésről 
szól, ösztönzi a gyermekválla-
lást, segíti a gyermeknevelést és 
kedvezőbb feltételeket biztosít 
a kisgyermekes anyák munkába 
állásához. A jövőben tehát nem 
kell az anyáknak választaniuk a 
munka, vagy a tanulás és a gyer-
meknevelés között.

Horváth László elmondta, 
hogy a gyed extra bevezetésé-
vel egy testvér szültése esetén 
is megmarad a korábbi ellátás. 
Amennyiben az édesanya a 
gyed alatt vállal újabb gyerme-
ket, akkor egyszerre két gyed-re 
vagy két gyes-re is jogosulttá 
válik. A rendelkezés 2014. január 

1-jétől lép hatályba és az ez után 
született gyermekekre vonatko-
zik. Tavaly hazánkban 81 ezernél 
több édesanya volt gyeden. Ők 
ebben az ellátási formában át-
lagosan 91 ezer forintot kaptak, 
vagyis ekkora összegről kellett 
lemondaniuk azoknak az anyák-
nak, akik teljes munkaidőben 
visszaálltak dolgozni.

A munkaadók is jól járnak, ha 
olyan anyasági ellátásban ré-
szesülő nőket foglalkoztatnak, 
ahol a családban legalább 3 
gyermeket nevelnek, hiszen az 
eddigi 2+1 év helyett 3+2 éves 
támogatási formát vezetnek be, 
azaz az első 3 évben elengedik 
a szociális hozzájárulási adó és 
a szakképzési hozzájárulás tel-
jes összegét, a 4. és az 5. évben 
pedig a felét. A járulékkedvez-
ményekkel a munkaadók meg 
tudják tartani tapasztalt mun-
kavállalóikat, a családok pedig 
több jövedelmet kapnak – emel-
te ki Horváth László.

Heves megyében ma 2 ezerrel 
több nő dolgozik, mint a kor-
mányváltás előtt. Az országos és 
a megyei adatok is azt a pozitív 
tendenciát tükrözik, hogy a nők 
foglalkoztatottsága és a születé-
sek száma is folyamatosan emel-
kedik. Sajnos 2008 és 2010 kö-
zött mindkét mutató csökkent.

(Fotó: Gál Gábor)

1300 mázsa téli tüzelő 
Gyöngyösoroszinak
Horváth László országgyűlési képviselő, a Heves 
Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbí-
zott közbenjárására a Mátrai Erőmű Zrt. a társadal-
mi felelősségvállalás jegyében 1300 mázsa lignitet 
adományozott Gyöngyösoroszinak. A képviselőtől a 
település polgármestere, Vernyihel Lívia kért az ügy-
ben segítséget. A téli tüzelőből a helyi önkormány-
zat szociális bizottságának határozata alapján 90 
rászoruló család kap. Az egy-egy családnak odaítélt 
mintegy 15 köbméter lignitet az önkormányzat kará-
csonyig ingyen kiszállítja.

A tüzelő ünnepélyes átadásán Tállai András önkor-
mányzatokért felelős államtitkár elmondta: a kormány 
célja segíteni azokon az embereken, akik mindennapos 
megélhetési gondokkal küzdenek. Erre irányul a rezsi-
csökkentés és a Belügyminisztérium szociális tűzifa-
akciója is, amelynek keretében 1760 önkormányzat 2 
milliárd forint értékű tűzifához juthatott hozzá. Az ese-
ményen Horváth László egyebek mellett arról beszélt, 
hogy nem csak lignitet, hanem egyúttal példát is ad a 
Mátrai Erőmű, a tüzelő pedig biztosan jó helyre kerül. 
Az természetes, hogy az évszakok váltakoznak, termé-
szetes, hogy az ősz után eljön a tél, hogy hideg van, 
fagy és esik a hó. Az viszont egyáltalán nem természe-
tes, hogy akár egyetlen ember, gyermek vagy felnőtt is 
vacogva várja a karácsonyt. Várja mindenki melegben 
és meleg szívvel az ünnepet.

Derekas Barnabás, az erőmű igazgatóságának tag-
ja hangsúlyozta: idén összesen 55 ezer mázsa tüzelőt 
adományoz a cég a szociálisan rászorulóknak. 

(Fotó: Gál Gábor)



Búzafeldolgozó Visontán

185 új munkahely
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű beruházásnak minősítette a 
Kormány a visontai erőmű területén 110 
millió euróból, mintegy 33 milliárd forint-
ból megvalósuló búzafeldolgozó üzem 
létesítését. A beruházáshoz szükséges 
forrást, az üzemben alkalmazott techno-
lógiát gyártó ország, Finnország kormá-
nya export-hitel formájában nyújtja.

A beruházással összefüggő közigazga-
tási hatósági eljárások koordinációja az 
ebben hatáskörrel rendelkező kormány-
megbízott, a Heves Megyei Kormány-

hivatalt vezető Horváth László feladata. 
Tájékoztatása szerint a búzafeldolgozó 
gyár 185 új munkahelyet hoz létre a tér-
ségben. Ugyanakkor miután a Magyaror-
szágról exportált takarmánybúza mint-
egy 10 százalékát, azaz 200 ezer tonnát 
fognak Visontán feldolgozni, átlagos bir-
toknagysággal számolva közvetetten to-
vábbi mintegy négyezer, köztük számos 
Heves megyei családi gazdaságnak nyújt 
biztos megélhetést a gyár.

A beruházás engedélyezési tervei el-
készültek, így vélhetően a tavasz folya-

mán elindulhat az építkezés, a termelés 
pedig 2015 végén kezdődhet. A gyárban 
alkalmazott eljárás során a búzát eleme-
ire bontják, a 200 ezer tonna alapanyag 
feldolgozásával pedig 90 ezer tonna ke-
ményítőt, 20 ezer tonna fehérjét, 70 ezer 
tonna takarmánypelletet és 15 ezer ton-
na cukorszirupot nyernek. Az előállított 
termékeket zömmel az EU-n belül fogják 
értékesíteni.

A 185 új munkahely teremtése mellett, 
a beruházás jelentősége az, hogy ha ön-
magában a búzát adnánk el, az ország fe-

Újabb öt csillaggal lett 
gazdagabb Eger
Nagy Ernő festőművész, Gál Tibor borász, az Egri Úszó Klub, a Dobó István Vár-
múzeum, a Városgondozás Eger Kft. nyerte el idén az Eger Csillaga címet. Az 
elismeréseket évek óta advent első vasárnapján adják át. Az új díjazottakkal 
együtt már 28-ra emelkedett az Eger Csillaga plakett tulajdonosainak száma. 

A megye legjobbjai 2013-ban
Kiosztották a megyei Príma díjakat

Idén népművészet kategóriában Ízer 
Istvánné, hímző népművészre, Német Er-
zsébet néptánc oktatóra és a Tomory Gábor 
Néptánciskolára lehetett szavazni, a Príma 
díjat ebben a kategóriában a néptánciskola 
nyerte. Príma díjas lett dr. Nagy Andor ne-
veléstudományi szakember  is. Tudomány 
kategóriában jelölt volt még rajta kívül dr. 
Gál Lajos borász,  dr. Lőkös István irodalom-
történész is.

Kultúra kategóriában Jónás Zoltán újság-
írót, Báder Ernő és Gonda László zenészeket 
és  Kakucsi Csernák Zoltán festőt jelölték. 
A Príma díjat a Báder-Gonda zenészpáros 
kapta.
Heves megye Év Vállalkozói 2013-ban:
Év médiavezetője: Bérczessy András – Mé-
dia Eger Nonprofit Kft.
Év pénzügyi szolgáltatója: Csontos Sándor 
– MKB Bank

Év borásza: Demeter Csaba – Demeter 
Pincészet
Év KKV fejlesztője: Farkas Zoltán – Heves 
megyei vállalkozásfejlesztési alapítvány
Év kereskedője: Jelencsik András – Agria 
GSM
Év vendéglátósa: Konkoly György – Fehér 
Szarvas Vadásztanya
Év kereskedője: Magdus Csaba – Gumi-
börze Kft

leannyi bevételhez jutna, mint a gyár által 
feldolgozott termékek értékesítéséből.

Az üzemmel kapcsolatban december 
első napjaiban széleskörű egyeztetést hí-
vott össze Horváth László. A megbeszélé-
sen a beruházó Műszertechnika Holding 
Zrt.-t Mezősi József, beruházásért felelős 
igazgató, valamint Osgyáni Ákos igazga-
tósági tag képviselte. Jelen voltak még a 
megyei kormányhivatal részéről a projekt 
megvalósításában érintett szakigazgatá-
si szervek, és a regionális illetékességgel 
bíró hatóságok képviselői is. Horváth 
László a beruházás fontosságára tekin-
tettel kérte a hatóságokat, hogy kiemelt 
figyelemmel kezeljék a beérkező kérel-
meket, segítsék a beruházó munkáját.

Osgyáni Ákos a jelenlévőknek bemutat-

ta az 1981-ben alapított Műszertechnika 
szervezeti felépítését, annak különböző 
divízióit. A 16.000 főt foglalkoztató, gyár-
tásra specializálódott cég új üzemének 
helyszínválasztásánál a legfőbb szem-
pont az energiahatékonyság mellett az 
alapanyag beszerzése és a logisztikai 
adottság volt. A cég a Mátrai Erőmű terü-
letének északkeleti részén építi fel a szük-
séges csarnokokat. Az üzem nem csak az 
ipari gőzt, hanem a villamos áramot, az 
ipari- és az ivóvizet is a Mátrai Erőműtől 
kapja majd. A tervek szerint az alapanyag 
beszállítása és a késztermék kiszállítása is 
közúton, kamionokkal történik. Később 
vasúti iparvágány-bekötéssel is számol a 
cég.

A felvázolt tervezési ütemterv szerint a 

Az Egri Lokálpatrióta Egylet nyolcadik 
éve jelölte Eger Csillagait, akikre az eg-
riek az interneten és papír alapon is sza-
vazhattak. A kiírás szerint azok kerülhet-
nek a jelöltek közé akik munkájukkal, 
tevékenységükkel sokat tesznek a vá-
rosért. Idén is öt kategóriában lehetett 
szavazni. Az intézmény kategóriában 
a Dobó István Vármúzeum, az Értelmi 
Fogyatékosok Nappali Ellátó Intézmé-
nye és az IFI Pont versengett. Végül a 
legtöbben a vármúzeumra szavaztak. 
A szervezet kategóriában a Felnémeti 
Derűs Alkony Nyugdíjas Egyesületre, 
az Egri Úszó Klubra és a Pinceszínház-
ra lehetett szavazni. Az Eger Csillaga 
címet az úszóklub érdemelte ki. A fia-
talok között Gál Tibor borászra, Fajcsák 

Dénes építészre és Rudinszky Ádám 
sportolóra lehetett szavazni. A leg-
többen Gál Tiborra voksoltak. A ma-
gánszemélyek kategóriában Demeter 
Zsuzsa bábművész, Flaskay Mihály az 
Egri Autista Alapítvány elnöke és Nagy 
Ernő festőművész szerepelt. Az egriek 
Nagy Ernőnek ítélték oda a díjat. Eb-
ben az évben az Első Szuperinfó Kft., a 
Nívóber Kft. és a Városgondozás Eger 
Kft. szerepelt a gazdasági társaságok 
kategóriában. Az Eger Csillaga címet 
az egriek a a Városgondozás Eger Kft.-
nek ítélték oda. Az idén megválasztott 
csillagokkal 28-ra emelkedett azoknak 
a száma, akik az Eger Csillaga címmel 
büszkélkedhetnek. 
 (Fotó: Nemes Róbert)

Év vaskereskedője: Utassy Antal – Utassy 
Vasker
Év vállalkozója: Szekrényes Tamás – Szekré-
nyes és Társa Kereskedelmi Kft.
Év vállalkozója: Kiss István – Őrangyal Va-
gyonvédelmi Kft
Erste Bank különdíja: Paziczki László – Kom-
fort Plussz kft

A Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetsége tizenötödik alkalommal ren-
dezte meg hagyományos év végi ünnepi 
eseményét, a Vállalkozók Napját, amelyre az 
ország minden megyéjéből közel 600 vállal-
kozó érkezett. A rendezvény mára a magyar 
üzleti élet egyik legrangosabb fórumává 
vált, amely a vállalkozói szektor jelentősé-
gét mutatja hazánk gazdasági életében. A 
VOSZ fennállásának 25. évfordulója alkal-
mából az alapító tagok jubileumi elisme-
résben részesültek, valamint a vállalkozók 
magas szintű állami és szövetségi kitünte-
téseket kaptak. Legkiválóbbjaink köztársa-
sági elnöki és nemzetgazdasági miniszteri 
díjakat kaptak: Magyar Érdemrend Lovag-
keresztje kitüntetést (3 fő), Magyar Arany 
Érdemkereszt kitüntetést (3 fő), Magyar 
Gazdaságért díjat (8 fő) és Nemzetgazdasá-
gi Miniszteri Elismerő Oklevelet (2 fő).

Az állami- és tárca-kitüntetéseken túl, 
ebben az évben is a megyei, valamint a 
regionális szervezetek, az országos szak-
mai szekciók testületeinek javaslata és 
a VOSZ elnökségének döntése alapján 
a legpéldamutatóbb vállalkozók az „Év 
Vállalkozója” elismerésben (80 fő) része-
sültek. Heves megyében Bánhidy Péter, 
a Heves megyei VÍZMŰ Zrt. vezérigaz-
gatója, Báry Péter, a Mayer HW & SW Kft. 
ügyvezető igazgatója és Palik Tibor, az  
Élelmiszeripari és Palackozástechnikai 
Zrt. vezérigazgatója vehette át az Év vál-
lalkozója díjat.

(Fotó: Korsós Viktor, Nemes Róbert)

beruházó az építési engedélyezési kérel-
met 2014. február második felében nyújtja 
be a hatóságoknak.  (Fotó: Gál Gábor)
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1 szerda Újév, Fruzsina
2 csütörtök Ábel
3 péntek Genovéva, Benjámin
4 szombat Titusz, Leona
5 vasárnap Simon
6 hétfő Boldizsár
7 kedd Attila, Ramóna
8 szerda Gyöngyvér
9 csütörtök Marcell
10 péntek Melánia
11 szombat Ágota
12 vasárnap Ernő, Cézár
13 hétfő Veronika
14 kedd Bódog
15 szerda Lóránt, Loránd
16 csütörtök Gusztáv
17 péntek Antal, Antónia
18 szombat Piroska
19 vasárnap Sára, Márió
20 hétfő Fábián, Sebestyén
21 kedd Ágnes
22 szerda Vince, Artúr
23 csütörtök Zelma, Rajmund
24 péntek Timót, Xénia
25 szombat Pál
26 vasárnap Vanda, Paula
27 hétfő Angelika, Angéla
28 kedd Károly, Karola
29 szerda Adél
30 csütörtök Martina, Gerda
31 péntek Marcella

1 szombat Ignác, Virginia
2 vasárnap Karolina, Aida
3 hétfő Balázs
4 kedd Ráhel, Csenge
5 szerda Ágota, Ingrid
6 csütörtök Dorottya, Dóra
7 péntek Tódor, Rómeó
8 szombat Aranka
9 vasárnap Abigél, Alex
10 hétfő Elvira
11 kedd Bertold, Marietta
12 szerda Lívia, Lídia
13 csütörtök Ella, Linda
14 péntek Bálint, Valentin
15 szombat Kolos, Georgina
16 vasárnap Julianna, Lilla
17 hétfő Donát
18 kedd Bernadett
19 szerda Zsuzsanna
20 csütörtök Aladár, Álmos
21 péntek Eleonóra
22 szombat Gerzson
23 vasárnap Alfréd
24 hétfő Mátyás
25 kedd Géza
26 szerda Edina
27 csütörtök Ákos, Bátor
28 péntek Elemér

1 szombat Albin
2 vasárnap Lujza
3 hétfő Kornélia
4 kedd Kázmér
5 szerda Adorján, Adrián
6 csütörtök Leonóra, Inez
7 péntek Tamás
8 szombat Zoltán
9 vasárnap Franciska, Fanni
10 hétfő Ildikó
11 kedd Szilárd
12 szerda Gergely
13 csütörtök Krisztián, Ajtony
14 péntek Matild
15 szombat Nemzeti ünnep, Kristóf
16 vasárnap Henrietta
17 hétfő Gertrúd, Patrik
18 kedd Sándor, Ede
19 szerda József, Bánk
20 csütörtök Klaudia
21 péntek Benedek
22 szombat Beáta, Izolda
23 vasárnap Emőke
24 hétfő Gábor
25 kedd Irén, Írisz
26 szerda Emánuel
27 csütörtök Hajnalka
28 péntek Gedeon, Johanna
29 szombat Auguszta
30 vasárnap Zalán
31 hétfő Árpád

1 kedd Hugó
2 szerda Áron
3 csütörtök Buda, Richárd
4 péntek Izidor
5 szombat Vince
6 vasárnap Vilmos, Bíborka
7 hétfő Herman
8 kedd Dénes
9 szerda Erhard
10 csütörtök Zsolt
11 péntek Leó, Szaniszló
12 szombat Gyula
13 vasárnap Ida
14 hétfő Tibor
15 kedd Anasztázia, Tas
16 szerda Csongor
17 csütörtök Rudolf
18 péntek Andrea, Ilma
19 szombat Emma
20 vasárnap Húsvét, Tivadar
21 hétfő Konrád
22 kedd Csilla, Noémi
23 szerda Béla
24 csütörtök György
25 péntek Márk
26 szombat Ervin
27 vasárnap Zita, Mariann
28 hétfő Valéria
29 kedd Péter
30 szerda Katalin, Kitti

1 csütörtök Munka ünnepe, Fülöp, Jakab
2 péntek Zsigmond
3 szombat Tímea, Irma
4 vasárnap Mónika, Flórián
5 hétfő Györgyi
6 kedd Ivett, Frida
7 szerda Gizella
8 csütörtök Mihály
9 péntek Gergely
10 szombat Ármin, Pálma
11 vasárnap Ferenc
12 hétfő Pongrác
13 kedd Szervác, Imola
14 szerda Bonifác
15 csütörtök Zsófi a, Szonja
16 péntek Mózes
17 szombat Paszkál
18 vasárnap Erik, Alexandra
19 hétfő Ivó, Milán
20 kedd Bernát, Felícia
21 szerda Konstantin
22 csütörtök Júlia, Rita
23 péntek Dezső
24 szombat Eszter, Eliza
25 vasárnap Orbán
26 hétfő Fülöp, Evelin
27 kedd Hella
28 szerda Emil
29 csütörtök Magdolna
30 péntek Janka, Zsanett
31 szombat Angéla, Petronella

1 vasárnap Tünde
2 hétfő Kármen, Anita
3 kedd Klotild
4 szerda Bulcsú
5 csütörtök Fatime
6 péntek Norbert, Cintia
7 szombat Róbert
8 vasárnap Pünkösd, Medárd
9 hétfő Pünkösd, Félix
10 kedd Margit, Gréta
11 szerda Barnabás
12 csütörtök Villő
13 péntek Antal, Anett
14 szombat Vazul
15 vasárnap Jolán, Vid
16 hétfő Jusztin
17 kedd Laura, Alida
18 szerda Arnold, Levente
19 csütörtök Gyárfás
20 péntek Rafael
21 szombat Alajos, Leila
22 vasárnap Paulina
23 hétfő Zoltán, Szidónia
24 kedd Iván
25 szerda Vilmos, Viola, Vilma
26 csütörtök János, Pál
27 péntek László
28 szombat Levente, Irén
29 vasárnap Péter, Pál
30 hétfő Pál

1 kedd Annamária, Tihamér
2 szerda Ottó
3 csütörtök Kornél, Soma
4 péntek Ulrik
5 szombat Emese, Sarolta
6 vasárnap Csaba
7 hétfő Apollónia
8 kedd Ellák
9 szerda Lukrécia
10 csütörtök Amália
11 péntek Nóra, Lili
12 szombat Izabella, Dalma
13 vasárnap Jenő
14 hétfő Örs, Stella
15 kedd Henrik, Roland
16 szerda Valter
17 csütörtök Endre, Elek
18 péntek Frigyes
19 szombat Emília
20 vasárnap Illés
21 hétfő Dániel, Daniella
22 kedd Magdolna
23 szerda Lenke
24 csütörtök Kinga, Kincső
25 péntek Kristóf, Jakab
26 szombat Anna, Anikó
27 vasárnap Olga, Liliána
28 hétfő Szabolcs
29 kedd Márta, Flóra
30 szerda Judit, Xénia
31 csütörtök Oszkár

1 péntek Boglárka
2 szombat Lehel
3 vasárnap Hermina
4 hétfő Domonkos, Dominika
5 kedd Krisztina
6 szerda Berta, Bettina
7 csütörtök Ibolya
8 péntek László
9 szombat Emőd
10 vasárnap Lőrinc
11 hétfő Zsuzsanna, Tiborc
12 kedd Klára
13 szerda Ipoly
14 csütörtök Marcell
15 péntek Mária
16 szombat Ábrahám
17 vasárnap Jácint
18 hétfő Ilona
19 kedd Huba
20 szerda Állami ünnep, István, Vajk
21 csütörtök Sámuel, Hajna
22 péntek Menyhért, Mirjam
23 szombat Bence
24 vasárnap Bertalan
25 hétfő Lajos, Patrícia
26 kedd Izsó
27 szerda Gáspár
28 csütörtök Ágoston
29 péntek Beatrix, Erna
30 szombat Rózsa
31 vasárnap Erika, Bella

1 hétfő Egyed, Egon
2 kedd Rebeka, Dorina
3 szerda Hilda
4 csütörtök Rozália
5 péntek Viktor, Lőrinc
6 szombat Zakariás
7 vasárnap Regina
8 hétfő Mária, Adrienn
9 kedd Ádám
10 szerda Nikolett, Hunor
11 csütörtök Teodóra
12 péntek Mária
13 szombat Kornél
14 vasárnap Szeréna, Roxána
15 hétfő Enikő, Melitta
16 kedd Edit
17 szerda Zsófi a
18 csütörtök Diána
19 péntek Vilhelmina
20 szombat Friderika
21 vasárnap Máté, Mirella
22 hétfő Móric
23 kedd Tekla
24 szerda Gellért, Mercédesz
25 csütörtök Eufrozina, Kende
26 péntek Jusztina
27 szombat Adalbert
28 vasárnap Vencel
29 hétfő Mihály
30 kedd Jeromos

1 szerda Malvin
2 csütörtök Petra
3 péntek Helga
4 szombat Ferenc
5 vasárnap Aurél
6 hétfő Brúnó, Renáta
7 kedd Amália
8 szerda Koppány
9 csütörtök Dénes
10 péntek Gedeon
11 szombat Brigitta, Gitta
12 vasárnap Miksa
13 hétfő Kálmán, Ede
14 kedd Helén
15 szerda Teréz
16 csütörtök Gál
17 péntek Hedvig
18 szombat Lukács
19 vasárnap Nándor
20 hétfő Vendel
21 kedd Orsolya
22 szerda Előd
23 csütörtök Nemzeti ünnep, Gyöngyi
24 péntek Salamon
25 szombat Blanka, Bianka
26 vasárnap Dömötör
27 hétfő Szabina
28 kedd Simon, Szimonetta
29 szerda Nárcisz
30 csütörtök Alfonz
31 péntek Farkas

1 szombat Mindenszentek, Marianna
2 vasárnap Halottak napja, Achilles
3 hétfő Győző
4 kedd Károly
5 szerda Imre
6 csütörtök Lénárd
7 péntek Rezső
8 szombat Zsombor
9 vasárnap Tivadar
10 hétfő Réka
11 kedd Márton, Martin
12 szerda Jónás, Renátó
13 csütörtök Szilvia
14 péntek Aliz
15 szombat Albert, Lipót
16 vasárnap Ödön
17 hétfő Hortenzia, Gergő
18 kedd Jenő
19 szerda Erzsébet, Zsóka
20 csütörtök Jolán
21 péntek Olivér
22 szombat Cecília
23 vasárnap Kelemen, Klementina
24 hétfő Emma
25 kedd Katalin, Katinka
26 szerda Virág
27 csütörtök Virgil
28 péntek Stefánia
29 szombat Taksony
30 vasárnap András, Andor

1 hétfő Elza
2 kedd Melinda, Vivien
3 szerda Ferenc, Olívia
4 csütörtök Borbála, Barbara
5 péntek Vilma
6 szombat Miklós
7 vasárnap Ambrus
8 hétfő Mária
9 kedd Natália
10 szerda Judit
11 csütörtök Árpád
12 péntek Gabriella
13 szombat Luca, Otília
14 vasárnap Szilárda
15 hétfő Valér
16 kedd Etelka, Aletta
17 szerda Lázár, Olimpia
18 csütörtök Auguszta
19 péntek Viola
20 szombat Teofi l
21 vasárnap Tamás
22 hétfő Zénó
23 kedd Viktória
24 szerda Ádám, Éva
25 csütörtök Karácsony, Eugénia
26 péntek Karácsony, István
27 szombat János
28 vasárnap Kamilla
29 hétfő Tamás, Tamara
30 kedd Dávid
31 szerda Szilveszter

2013. JANUÁR

4. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

Január
2013. FEBRUÁR

4. ÉVFOLYAM 2. SZÁM
2013. MÁRCIUS

4. ÉVFOLYAM 3. SZÁM
2013. ÁPRILIS

4. ÉVFOLYAM 4. SZÁM
2013. MÁJUS

4. ÉVFOLYAM 5. SZÁM
2013. JÚNIUS

4. ÉVFOLYAM 6. SZÁM

Február Március Április Május Június

2013. JÚLIUS

4. ÉVFOLYAM 7. SZÁM
2013. AUGUSZTUS

4. ÉVFOLYAM 8. SZÁM
2013. SZEPTEMBER

4. ÉVFOLYAM 9. SZÁM
2013. OKTÓBER

4. ÉVFOLYAM 10. SZÁM
2013. NOVEMBER

4. ÉVFOLYAM 11. SZÁM
2013. DECEMBER

4. ÉVFOLYAM 12. SZÁM

Július Augusztus Szeptember Október November December

Heves Megyei Pénzvilág 2014-ben is tájékoztatjuk Önöket – számítunk a fi gyelmükre!



HANNA
tisztánlátó jósnő

(+36 30) 439 2069
Eger, Kossuth L. u. 22.

Lapunk következő száma 2014. január 24-én jele-
nik meg. Hirdetésfelvétel január 20-ig. 

Tel.: (30) 254 0755 E-mail: penzvilag@mediaeger.hu

www.mediaeger.hu

KIADÓ LAKÁS
Területi képviseletnek, irodának is alkalmas 1 szo-
bás, 48 négyzetméteres lakás kiadó Eger belváro-
sának szélén, a Grónay Sándor utcában, egy társas-
ház 4. emeletén. kiadolakasegerben@gmail.com
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Arany Chimera Ékszer Szt. János u. 14.
Bad Boys Férfidivat Szent János u. 11.,  Katona tér 5–7.
Bajcsy Csemege Bajcsy-Zs. u. 17
Baró Bőr Táskadivat Dobó tér 1.
Bikavér Borház Kis Dobó tér 10.
Bizsu Centrum Szt. János u. 5.
Cinóber Gyorsnyomda Bródy S. u. 1.
Cinque Divat Zalár út 1.
Daragó Ékszer Széchenyi út 13.
Dió Gyógyfűszertár Jókai út 1/a.
First Fehérnemű Szt. János u. 2.
Franco-Trade Papír-Írószer Dobó tér 2.
Fuji Fotó Kis Dobó tér 10.
Grossó Divat Szt. János u. 10.
HBH Étterem Bajcsy-Zs. u. 19.
Hossó ABC Katona tér 1-3.
Hozman Fotó Szt. János u. 14.
Illat Centrum Szt. János u. 5.
Írisz Optika Jókai út 12.
Kabala Tini Divat Szt. János u. 3.
Merkur Papírbolt Széchenyi út 13.
Norbi Update Üzlet és Kávézó Széchenyi út 23.
Oké Divat Bajcsy-Zs. u. 6.
Parfüméria Dobó tér 2.
Per Solo Női Divat Szt. János u. 5.
Prana Túrabolt Bajcsy-Zs. u. 15.
Real Divat Szt. János u. 7.
Sláger Divat Érsek u. 2. (Széchenyi út sarok)
Szemfény Optika Bajcsy-Zs. u. 13.
Sziluett Fehérnemű Jókai út 10.
TomCat Játékbolt Jókai út 3.
Vitál Centrum Biobolt Jókai út 10.

Összefogás Eger 
turizmusáért
Összefogtak az egri szállodák. Közösen tennének a helyi turiz-
mus fellendítéséért. Az Egerben eltöltött vendégéjszakák száma 
a legfrissebb adatok szerint javuló tendenciát mutat, de még 
tovább növelnék a városba látogató vendégek számát az önkor-
mányzattal és az egriekkel közösen

Az e célból összehívott fórumon Orosz Ibolya, az Idegenforgal-
mi bizottság elnöke elmondta:

„Közösek a célok és a problémák is, ez indokolta az összefo-
gást” , majd kiemelte azt is, hogy szeretnék jobban megbecsülni 
az Egerbe érkező vendégeket, ez alkalommal nem kizárólag az 
egyéni, hanem közös érdekek figyelembevételével.

Novemberi adatok szerint 4800-zal nőtt a városban eltöltött 
vendégéjszakák száma, de közös akciókkal és programokkal ezt 
a számot lehetne még tovább növelni. A tervek szerint közös 
kulturális, gasztronómiai programokat szerveznének a helyi ho-
telek. Az ötletek között szerepel veterán bor-rally, szépasszony-
völgyi programok és jótékonysági rendezvények is.

A fórumon Rázsi Botond alpolgármester elmondta: „ az önkor-
mányzat partner az újító gondolatokban, bár az utóbbi években 
is számos fejlesztés valósult meg Egerben, amik szintén vonzot-
ták a vendégeket.”

A HMVTA támogatásával megnyitotta 
kapuit az Egri Nyitott Tanulási Központ
December derekától várja a mun-
kaerőpiacon aktív, 18-62 év közötti 
korosztály tagjait a Csiky Sándor utca 
32. alatt megnyílt Egri Nyitott Tanulá-
si Központ. A Szövetség az Életen Át 
Tartó Tanulásért elnevezésű szervezet 
„NYITOK hálózat a társadalmi befo-
gadásért” című kiemelt projektjének 
keretében megalapított iroda Heves 
megyében a második ilyen egység 
a szintén a közelmúltban megnyílt 
gyöngyösi után. Mindkét iroda eseté-
ben a gesztori feladatokat a Heves Me-
gyei Vállalkozás és Területfejlesztési 
Alapítvány (HMVTA) látja el.

Az ünnepélyes megnyitón Rázsi 
Botond egri alpolgármester hangsú-
lyozta: az önkormányzat örömmel állt 
a kezdeményezés mellé, s arról is biz-
tosította a szervezőket, hogy a város 
hosszabb távon számol az irodával. 
Dr. Szucsik István, a Heves Megyei Kor-
mányhivatal Művelődési és Oktatási 
Intézmény Fenntartási Osztályának 
vezetője pedig arra emlékeztetett, 
hogy a „NYITOK-hálózat” működése 
szervesen illeszkedik a kormány köz-
nevelést, s azon belül a felnőttképzés 
megújítását is célzó törekvéseibe.

Farkas Zoltán, a HMVTA kuratóriu-
mának elnöke felidézte, hogy az alapít-
ványt elsősorban a mikrofinanszírozás 
egyik meghatározó szereplőjeként 
ismerik a régióban, azonban más te-
kintetben is segítik az induló vállal-
kozásokat, például mentorálással, 
tanácsadással. És ide tartozik a mun-

kaerőképzés is, amely szintén kulcs-
fontosságú egy-egy vállalkozás sikerét 
tekintve – mutatott rá.

– Műszaki, pénzügyi kérdésekkel 
foglalkozunk nap mint nap, azonban 
az emberekről sem szabad elfelejt-
keznünk – tette hozzá a kuratóriumi 
elnök.

A HMVTA gesztorságával megnyílt, a 
munkahelyen, a magánéletben, a köz-
életben való boldoguláshoz felhasz-
nálható és a személyes kibontakozás-
hoz szükséges ismeretek elérhetővé 
tételére hivatott gyöngyösi és egri

Nyitott Tanulási Központ része a Szö-
vetség az Életen Át Tartó Tanulásért 

szervezet által létrehozott, ötven iro-
dából álló országos hálózatnak.

A Nyitott Tanulási Központok több 
mint 100 új munkahelyet teremtettek 
eddig, és további 150 oktatót is foglal-
koztatnak. A modern oktatási eszkö-
zökkel felszerelt központok innovatív 
tanulási programokat biztosítanak a 

kompetenciafejlesztés területén, il-
letve ingyenes tanulási lehetőséget 
kínálnak több mint 12 ezer ember szá-
mára.

A tanulási programok témái között 
szerepelnek a nyelvi és számítástechni-
kai ismeretek, mindennapi pénzügyek, 
a munkavállalói, vállalkozási, állampol-
gársági ismeretek, a zöldenergia hasz-
nosítása a háztartásokban, az egészsé-
ges életmód, együtt tanulás otthon a 
gyermekekkel, az okostelefon és táb-
lagép használata, a hatékony önmene-
dzselés, az Artkalauz – azaz találkozás 
a kulturális értékeinkkel –, érvényesü-
lés nőként a mindennapokban.
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Egri NyiToTT TaNuLási KözpoNT 
3300 EgEr, CsiKy sáNdor u. 32.

Farkas Judit tanulásszervező
farkas.judit@nyitok.hu

(+36 30) 799 3318
Földesi dániel tanulási tanácsadó

foldesi.daniel@nyitok.hu
(+36 30) 799 3319



Szeretettel hívunk és várunk 
minden egri lakost és baráti társaságot 
A HOTEL SZENT ISTVÁN***-ba 

EGY VARÁZSLATOS SZILVESZTER ÉJSZAKÁRA! 
 

Gálavacsoránk két helyszínen kerül megrendezésre. Önök 
választhatnak, hogy a Mediterrán Étteremben vagy a Trezor Bor & 

Steakházban szeretnének asztalt foglalni! 
 

 
 

ÉLŐZENE, TOMBOLA SZÓRAKOZTATJA A KEDVES VENDÉGEKET! 
 
ÉJFÉLKOR PEZSGŐBONTÁS ÉS  

TŰZIJÁTÉK A SZÁLLODA BELSŐ UDVARÁN! 

Ízelítő a menüből: 

 tatár variációk 
 egészben sült szilveszteri malac 

 libamájjal töltött sertés szűz bacon köntösben, áfonyás barnamártással 

 göngyölt malac karaj pálinkás szilvamártással 

 pezsgős almás párolt káposzta 

 éjszakai büféasztal …  Részvételi díj: 15.000 Ft/ fő,  

all inclusive ellátással 
 

Érdeklődés, asztalfoglalás: 
Tel.: +3636/511-300   

E-mail: eger@hotelszentistvan.hu 

Veszprém szívében a vásárcsarnok és az autóbusz pálya-
udvar szomszédságában, családi környezetben várjuk 
vendégeinket. Az újonnan épített szállóban önkiszol-
gáló étterem, recepció, szobáinkban kábel TV és zárt 
parkoló biztosítja vendégeink kényelmét. Gyalogosan 
– parkolási gond nélkül – néhány perc alatt elérhető a 
város sétáló utcája és nevezetességei. Vendégeinket 
személyre szabottan segítjük további programjaik szer-
vezésében.

áraink:
Egyágyas szoba 6.300,- Ft/éj
Kétágyas szoba 9.000,-Ft/ éj
Pótágy 1.900,-Ft/ éj

gyermekkedvezmények:
6 év alatt ingyenes,
6–14 év között 50%,
Csoportok (6 főtől) 10%,
Diákcsoport (6 főtől) 15%.

Áraink az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák.

Hotel Garni 
Veszprém

Hotel Garni • 
8200 Veszprém 

Jutasi út 13.

Tel.: (06 88) 424 136, 06 
30 28 60 641, 06 30 811 

7678
www.hotelgarni.hu  • 
E-mail: hotelgarni@

hotelgarni.hu 
hotelgarni@chello.hu

Csapadékvíz-rendezés
Végéhez értek a „Csapadékvíz-rendezés Egerben, a Szép-
asszonyvölgyben” tárgyú ÉMOP-3.2.1/D-11-2011-0001 
azonosítószámú projekt munkálatai.

A projekt elsődleges célja az volt, hogy a szépasszonyvölgyi 
pincéket megvédjük a pincéket övező mezőgazdasági, illetve 
erdőterületekről érkező külvizektől, valamint közvetlenül a 
pincevágatok fölötti területekről lezúduló csapadékvíztől. 
A beruházás a Szépasszonyvölgy három területét érintette. 
Október végére készült el a Disznófősor déli oldala feletti és 
a Kőkút út déli, és Disznófősor északi oldala közötti terület 
csapadékvízgyűjtő- és elvezető rendszere, míg a „lépcsős 
pincesor” munkálatai december közepén értek véget. A pro-
jekt eredményeként több, mint 2600 m vízelvezető folyóka, 
árok és csatorna épült meg.

A projekt megvalósítására Eger Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 201 764 236 Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert az Új Széchenyi Terv keretében.

TAKARÍTÓszOLgáLAT EgER
(06 20) 9359 211

épülettakarítás. szalagfüggöny-, 
szőnyeg-, kárpittisztítás, 

szőnyegtisztítógép-kölcsönzés 
házhozszállítással, magánszemélyeknek 

és cégeknek egyaránt.

Lichtmatrix Technológia 
felhasználásávalÖKO TAKARÍTás

Nemzetközi sajtótájékoztató az Eger által 
vezetett örökségvédelmi programról
rangos nemzetközi konferencián tartott előadást, majd sajtótájékoztatót ok-
tóberben Habis lászló, eger polgármestere az olaszországi ferrara városában, 
közösen ms marcella zappaterrával, ferrarai provincia elnökasszonyával. a 
program a „Kulturális örökség menedzsment Közép-európában” című pro-
jekt (central europe HermaN) fontos állomását jelentette.

az egri városvezető a „moving forward from protection to management 
of cultural heritage” című „félidős” konferencián előadásában hangsúlyozta: 
eger kulturális öröksége rendkívül gazdag, és ez az egri polgárok közös em-
lékezetének nagyon fontos részét képezi. Tudatában vagyunk annak, hogy 
a csodálatos kulturális- és történelmi örökség kötelezettséget is jelent szá-
munkra, eger éppen ezért nagyon fontosnak tartja a central europe Her-
maN programban résztvevő négy ország közös munkáját.

a polgármester kiemelte: magyarországon napi szintű gondot jelent, 
hogy nincsenek megfelelő válaszaink az értékeink igazán hatásos bemuta-
tására, fenntartására, a hatékony menedzsmentre és ezzel együtt az állag-
megóvás folyamatos biztosítására. Paradigmaváltásra van szükség, hiszen 
a romok konzerválása, „életszerűtlen” védelme éppen a felbecsülhetetlen 
értékek pusztulásához vezet. Úgy fogalmazott: látható, hogy nem jelent 
hosszú távú, tartós megoldást, ha emlékhelyeinket, értékes épületeinket – 
hosszadalmas hatósági egyeztetések után – időről időre felújítjuk.

a kulturális örökség védelmében egyszerre kell innovatívnak és konzer-
vatívnak lennünk, a hagyományos műemlékvédelmi felfogást a menedzs-
ment szemlélet, az életszerűség, a használhatóság szempontjainak kell fel-
váltania – hangsúlyozta Habis lászló. leszögezte, hogy az ágazatot érintő 
tényleges kihívásokhoz kell igazítani a településfejlesztési, településképi 
stratégiákat. a megoldás abban van, hogy a kulturális örökségi helyszíne-
ket hasznos, fenntartható funkcióval töltsük meg, és hogy valós tulajdono-
si hozzáállást alakítsunk ki az örökségvédelemben.

Háttér

a 2012 nyarán elindult nemzetközi program címe: „Kulturális örökség me-
nedzsment Közép-európában”. a 2,5 éves projekt teljes költségvetése 2 
millió euró. eger a vezető partner a 4 ország 9 partnere között. eger Önkor-
mányzata olyan közép-európai városokkal társult, amelyek hasonló gon-
dokkal küzdenek, illetve olyan olasz, lengyel, német és hazai partnereket 
vont be a megvalósításba, amelyek már rendelkeznek a kulturális örökség 
menedzsment területén szerzett hasznos tapasztalatokkal. a program el-
sődleges célkitűzése a kulturá-lis örökségi helyszínek hatékony menedzs-
mentjéhez kötődő üzemeltetési és fenntartási kérdések vizsgálata. Nagyon 
fon-tos cél, hogy újszerű és versenyképes szolgáltatási portfóliókat alakít-
sunk ki, hatékony menedzsmentrendszereket és folyamatokat alapozzon 
meg a közös munka. További fontos célkitűzésünk az is, hogy a kulturális-
örökség-menedzsmenttel kapcsolatban pénzügyi megoldásokat dolgoz-
zunk ki és alkalmazzunk. meggyőződésünk, hogy a HermaN projekt az 
egész európai közösség javát szolgálja.



A Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara Kína Információs Pontja
A HKIK fontosnak tartja, hogy a vállal-
kozások napi életét befolyásoló piaci 
tényezők, események mellett perspek-
tivikus témakörökben is tájékoztassa, 
orientálja a megye vállalkozóit, felhívja 
a figyelmet olyan trendekre, tenden-
ciákra, melyek közvetlenül a világgaz-
daságra vannak hatással, ugyanakkor 
közvetve természetesen befolyásolják 
a megyei gazdasági szereplők életét, 
üzleti sikerességét, tekintettel arra a 
köztudott tényre, hogy Heves Megye 
gazdasági teljesítményében mekkora 
szerepet tölt be az export piacok ered-
ményes fejlesztése.

Ezért 2011-ben a HKIK kihasználva az 
Európai Bizottság indította program-
lehetőséget, eredményesen vett részt 
az Understanding China című képzési 
programban, melynek eredménye-
képpen jelentős információs hátérhez, 
kapcsolati tőkéhez jutott Kínai piaci 
kapcsolatok tekintetében.

Ezen eredményeket felhasználva, Ma-
gyarország kormányának „Keleti nyitás” 
politikájához csatlakozva hozta létre 
2012-ben Kína Információs Pontját. 

A szervezeti egység tevékenységé-
nek eredményei:

•  A Nemzeti Külgazdasági Hivatallal, 
és a Magyar Kereskedelmi és Iparkama-
ra Magyar-Kínai Tagozatával közösen 
szerkesztett „Hogyan Üzleteljünk Kíná-
ban!?” című információs füzet.

•  Hogyan Üzleteljünk Kínával – üzleti 
konferencia Kína magyarországi keres-
kedelmi tanácsosának részvételével.

•  Kialakított  együttműködésnek  kö-
szönhetően folyamatosan érkező Üzleti 
delegációk fogadása Kínából 

•  A Dobó István Gimnáziummal és az 
ELTE Konfucius Intézetével együttmű-
ködve középiskolai kínai nyelvtanítás 
elindítása

•  Heves  megyei  üzleti  delegáció 
szervezése a SINEC ipari szakkiállításra 
Sanghajba, ahol kamarai résztulajdon-
ban lévő Magyar Kereskedőház nyílik 
rövidesen. A kereskedőház érdemi kül-
kereskedelmi tevékenységet folytat, 
ilyen értelemben a magyar termékek 
értékesítésében érdekelt.

Működésünk célja, hogy egyre több 
magyar tulajdonú vállalkozás indítson 
sikeres együttműködéseket, létesítsen 
eredményes piaci kapcsolatot Kínában.

A HKIK Kína Információs Pontjának 
tevékenysége:

•   Piaci  információ  közvetítése  a  vál-
lalkozások irányába

•   Gazdasági trendek, tendenciák be-
mutatása, orientációs tevékenység

•   Nemzetközi  események,  vásárok, 
kiállítások programjának ismerte-
tése, kijutási lehetőségek feltárása

•   Érdeklődések,  partnerkeresések 

becsatornázása a külgazdasági 
szakdiplomatai hálózat, valamint 
partnerszervezeteink segítségével

•   A pekingi  kereskedőház  tekinteté-
ben árualap felkutatás, és feltöltés, 
kapcsolattartás a megyei vállalko-
zások és a kereskedőház között

•   Befektetés-ösztönzés elősegítése a 
hazai piaci relációk erősítése

•  Kínai nyelvű országismertető

A közelmúltban két üzleti delegá-
ció látogatott el Kínából (Sanghaj, 
Shenzen) Heves megyébe, akik ipari, 
kereskedelmi, turisztikai együttmű-
ködés lehetőségéről tájékozódtak, ki-
emelten érdeklődtek az élelmiszerbiz-
tonsági eljárások felől.

A HKIK Kína Információs 
Pontjának elérhetőségei:

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Postacím: 3301 Eger, Pf.: 440
Telefon: (36) 429-612/104
Fax: (36) 323-615
e-mail: hkik@hkik.hu
File Sándor gazdaságfejlesztési igazgató
Tel: +36.30.749.53.81
Email: sandor.file@hkik.hu

A kamara az interneten: www.hkik.hu

GUMI NÍVÓ 
Gumiszerviz és kereskedés

3300 EGER – DEMÉNDI ÚT 18.

(+36 30) 302 1417

TÉLIGUMI-
VÁSÁR

már 7500 Ft
-tól kaphatók




