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Úton a Csillag
Néhányan már a hivatalos bemutató előtt egy nappal megismer-
kedhettek  az Egri Csillag 2012-es kínálatával. Ennek kapcsán Rázsi 
Botond alpolgármester úgy fogalmazott: olyan márkáról van szó, 
amely méltó párja a Bikavérnek.  A szakma és a bort kedvelők pon-
tozhatták is a Csillagot. A Debreceni Borozó című magazin szervez-
te a tesztet. (fotó: Nemes Róbert)

Új technológia 
a moziban

Megválasztották az új agrárkamara 
megyei tisztségviselőit
2013. március 9-én újabb állomásához érkezett a Magyar Ag-
rárkamara átalakulásának folyamata. A február 1-21. közötti sza-
vazáson mandátumot  szerzett megyei küldöttek a szombaton 
megtartott megyei alakuló küldöttgyűléseken megválasztották 
a megyei elnököket és alelnököket, a kamarai osztályok megyei 
vezetőit, illetve azt a 15 országos küldöttet, akik az országos 
küldöttgyűlésen képviselik az adott megyét. A megválasztott 
megyei tisztségviselők megbízatása 5 évre szól.

Az országos küldöttgyűlés március 28-án tartja majd alakuló 
ülését a Parlament felsőházi termében, ahol az alapszabály el-
fogadásával hivatalosan is létrejön az új Magyar Agrár-, Élelmi-
szergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara.

A tisztségviselők
Elnök: Székely Zoltán
Mezőgazdaságért felelős alelnök: Kovács József
Élelmiszeriparért felelős alelnök: Rácz József (Magyar Gomba Ker-

tész Kft.)
Vidékfejlesztésért felelős alelnök: dr. Jung László (Egererdő Zrt.)
Mikro-, kis-, és középvállalkozásokért, valamint az általános agrár-

gazdasági ügyekért felelős alelnök: Ambrus Sándor (Havas 92 
Szövetkezet)
 Agrárkamarai osztályok

 I. Mezőgazdaság
1.  Szántóföldi növénytermesztési osztály: Ambrus Sándor (Ha-

vas 92 Szövetkezet)
2. Kertészeti osztály: Székely Zoltán

3.  Növénytermesztési beszállítóipari- és kereskedelmi osztály: 
Gáspár Mihály (Agro-Gyöngy Kft.)

4.  Állattenyésztési osztály: Balázs Nóra (Pély-Tiszatáj Agrár Zrt.)
5.  Állattenyésztési beszállítóipari- és kereskedelmi osztály: Bar-

na László (Barna-Farm Kft.)
6.  Mezőgazdasági termékkereskedelmi osztály: Szabó István 

Benedek

II. Élelmiszeripar
1. Malom és sütőipari osztály: Nagy Lajos (HESI Kft.)
2.  Húsfeldolgozási osztály: Esvég Roland (Tarnahús Kft.)
3.  Tejfeldolgozási osztály: Nagy László
4. Dohány és dohánytermék osztály: Kovács Imre
5.  Szőlőtermesztési, borászati és italgyártási osztály: Gecse Ist-

ván
6.  Élelmiszer-feldolgozási és kereskedelmi osztály: Cseh László
 
III. Vidékfejlesztés
1.  Agrárgazdasági szolgáltatási osztály: Antal László (Füzesabo-

nyi Agrár Zrt.)
2.  Erdő, vad- és halgazdálkodási osztály: dr. Jung László 

(Egererdő Zrt.)
3.  Agrár-környezetgazdálkodási és innovációs osztály: Vágner 

Ákos
Forrás, további részletek: 

www.agrarkamara.hu

Magyarországon egyedülálló digitális mozi ve-
títőberendezést adtak át Egerben. Az Agria Film 
Kft. az Emberi Erőforrások Minisztériuma „art” 
mozihálózat digitális fejlesztéséről szóló pályáza-
tán 8,5 millió Ft vissza nem térítendő támogatást 
nyert el, míg a városi közgyűlés januárban továb-
bi 6 millió Ft folyósításáról döntött. A 18,5 milliós 
beruházás átadásán bejelentették, keddenként 
egy-egy előadásra 50%-os kedvezményt nyújta-
nak az egri és Egerben tanuló fiataloknak.  

A kutatók és a gyártók már javában a HD kor-
szak utáni kijelzőgenerációra készülnek. Ezt 4K-
nak, vagy UHD-nek, Ultra High Definition-nek 
nevezik. A képernyő felbontása 3840x2160 pixel, 
vagyis sokkal kontrasztosabb képet lehet látni, 
mint amit korábban megszoktunk. Ilyen vetítő-
berendezést adtak át a bevásárlóközpontban 
levő moziban. Az üzemeltető részéről Kiss Lajos 
ügyvezető kiemelte, a beruházás szó szerint élet-
be vágó volt, mert a mozigépészeti technikai fej-
lődése túlhaladta a legtöbb moziban használatos 
35 mm-es technológiát, aki nem fejleszt, verseny-
hátrányba kerül.

Ezen kívül még a Nemzeti Kulturális Alaptól kö-
zel négy milliót nyertek a beruházásra, valamint 1 
millió forint önerő állt rendelkezésre. Habis László 
polgármester beszédében rámutatott, Egerben 
mindig is érdeklődtek a mozi iránt. Ez év nyarán 
lesz 100 éve, hogy megkezdte rendszeres műkö-
dését az egri Uránia mozi.

L. Simon László, az Országgyűlés Kulturális és 
Sajtóbizottságának elnöke beszédében elmond-
ta, idén 100 millió forintos pályázati támogatással 
8 vidéki, úgynevezett ARTmozi kapott korszerű 
digitális vetítőberendezést. Ezt a programot jövő-
re is szeretnék folytatni. Lombeczki Gábor, városi 
képviselő az IFI Mozi programsorozatról beszélt. 
Keddenként, 18 órától egy-egy előadásra 50 %-os 
kedvezményt nyújtanak az egri és Egerben tanu-
ló fiataloknak. Eger Önkormányzata erre a célra 
1,5 millió Ft-ot biztosít költségvetésében. Az első 
4K-s film levetítése előtt Kiss Lajos egy emléktáb-
lát vehetett át a vetítőberendezést szállító cég 
képviselőjétől. A tervek szerint áprilisban még 
egy 4K-s 3D-s rendszer kerül majd Egerbe.

Minősített szálláshelyek
A minősített szálláshely garanciát jelent 
és fogyasztói bizalmat épít  – hangzott 
el a Magánszállásadók Országos Szövet-
ségének Konferenciáján. Ezt biztosítja a 
koronás nemzeti tanúsító védjegy is, 
melynek előnyeiről, a turizmust érintő 
fontosabb jogszabályi változásokról, a 
működési feltétételekről tárgyaltak a 
szakemberek. A  tanácskozást  Hajdú-
szoboszló, Siófok, Hévíz és Vas megyei 
Bük után Egerben tartották meg.

Jó évet zárt 2012-ben a turizmus. Ta-
valy a kereskedelmi szálláshelyet igény-
be vevő vendégek száma 3,6 százalék-
kal 8,3 millió főre, az általuk eltöltött 
vendégéjszakák száma 4,8 százalékkal 
21,6 millió éjszakára nőtt az előző év-

hez viszonyítva.  A magyarországi ke-
reskedelmi szálláshelyek tavalyi ada-
tai a 2011-es rekordév eredményeit is 
meghaladják, a növekedésben fontos 
szerepet játszott a belföldi turizmus. A 
turisták a minőségi szálláshelyeket, mi-
nőségi szolgáltatásokat keresik. Ebben 
segíthet számukra az önkéntességen 
alapuló nemzeti tanúsító védjegy-
mondta dr. Nemes Andrea, a Nemzet-
gazdasági Minisztérium turisztikai és 
vendéglátóipari főosztályvezetője. 

A minősítési rendszer a vendég szá-
mára azt bizonyítja, hogy az adott – két, 
három vagy négy koronával ellátott 
– szálláshelyen biztosan megtalálja az 
elvárt minőséget – hangzott el a kon-
ferencián. Egerben eddig  8 szálláshely 
minősítette magát. A konferencián a 
résztvevők tájékoztatást hallhattak a 
turizmust érintő adóváltozásokról, az 
aktuális élelmiszerbiztonsági kérdések-
ről, a SZÉP Kártya jelenéről és jövőjéről 
is. A rendezvény végén lehetőség nyílt 
a felmerült kérdések, problémák meg-
vitatására is. (fotó: Nemes Róbert)

Állami 
kitüntetés
A március 15-i nemzeti ünnep al-
kalmából két ismert hazai borászt, 
az egri Lőrincz Györgyöt és a zalai 
Bussay Lászlót, illetve két borszak-
embert, Dr. Kállay Miklóst és Zilai 
Zoltánt tüntetett ki Fazekas Sándor 
vidékfejlesztési miniszter.

A vidékfejlesztési miniszter a Ma-
gyar Érdemrend Tisztikeresztje ki-
tüntetést adta át dr. Lőrincz György 
borásznak, a St. Andrea Szőlő-, Bor-
termelő és Értékesítő Kft., St. And-
rea Szőlőbirtok és Pincészet ügy-
vezetőjének, az indoklás szerint a 
természetes, hagyományos eljárás-
sal készített egyedi, minőségi bo-
rok előállításával elért eredményei, 
a hazai borkultúra fejlesztése, az 
egri borvidék itthon és külföldön 
történő népszerűsítése érdekében 
végzett munkája elismeréseként.

(forrás: bor.mandiner.hu)

Tizenöt Egri Csillag mutatkozott 
be március 15-én. Tavaly határoz-
ták el a borászok, hogy a nemzeti 
ünnep estéjén kóstolhatja először, 
egyszerre a Csillagokat a nagykö-
zönség. A hó és a rossz idő miatt 
a rendezvény beszorult Kis Dobó 
térről a borházba. 

Finom, elegáns és ropogós, jó 
ivású – így jellemezte Kenyeres 
Zoltán, a Bikavér Borház vezetője 
a kóstolt borokat. Gál Tibor borász 
elmondta: 2010-ben még csak 
nyolc termelő készített Csillagot, 
a következő évben 27, tavaly már 
több mint ötven. Tavaly 350 ezer 
palack Csillag, idén félmillió pa-
lack kerül a piacra. A borvidék két 
borról szól, a Bikavérről és az Egri 
Csillagról – mondta. Amikor meg-
fogalmazták a borvidék stratégiá-
ját, ezekre helyezték a hangsúlyt.  
Hozzátette: jól sikerült a kóstoló, 
a 2012-es év Egri Csillagai jobban 

szerepeltek, mint a 2011-es felho-
zatal. Ez azt is jelenti, hogy jobb 
évjáratról van szó, s azt is, hogy a 
borászok is jobbat tudtak alkotni. 

A Csillagban minden borász 
egyénisége benne van, a szabály-
zat ugyan szigorú, de tág teret ad, 
gasztronómiához használható 
borokat és „beszélgetős” borokat 
is lehet készíteni. 

Habis László polgármester kö-
szöntötte az új jövevényt. Majd 
azt mondta: az egrieknek több 
csillaguk is van: az égen, a tör-
ténelemben és a pohárban. Gál 
Tibor egy magnum palack Csilla-
got adott át Habis László polgár-
mesternek. Az első vendégeknek 
ő töltött.  A csillagok hamarosan 
Superior és Grand Superior mi-
nőségben is megjelennek.  Áp-
rilis 27-én pedig ismét megren-
dezik az Egri Csillag Fesztiválját a 
várban. (fotó: Vozáry Róbert)

www.mediaeger.hu
Keresse médiaajánlatunkat!
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Adósságkonszolidáció
Nyolcmilliárdos tehertől szabadul meg öt Heves megyei város

A múlt hónap végén Egerben, a Heves 
Megyei Kormányhivatalban aláírták az 
adósságkonszolidációról szóló megál-
lapodást Heves megye ötezer lakosnál 
népesebb településeinek önkormány-
zati vezetőivel. Ahogyan azt az aláírást 
megelőző sajtótájékoztatón Horváth 
László kormánymegbízott bejelentette, 
ezek a városok a kormány döntése nyo-
mán csaknem nyolcmilliárd forintnyi 
adósságtól szabadulnak meg.

Horváth László szavai szerint Eger-
től 60 százalék, Gyöngyöstől és Hat-
vantól 50-50 százalék, Lőrincitől és 
Füzesabonytól pedig 40-40 százalék-
nyi adósságot vállal át az állam. Ennek 
köszönhetően a megyeszékhely 4,5 
milliárd, Gyöngyös több, mint 1,5 milli-
árd, míg Hatvan közel félmilliárd forint 
adósságtól szabadul meg. A kormány-
megbízott elmondta: a három említett 
város esetében, amelyek a megye gaz-
daságának gerincét adják, pozitív dön-
tés született, vagyis az 50 százalékot 
eléri, illetve meghaladja az adósság-
konszolidáció. A kormányzat értékelte 
azt, hogy e települések önkormányza-
tai felelős gazdálkodást folytattak.

A sajtótájékoztatón dr. Nyitrai Zsolt 

honatya egyebek mellett arról beszélt, 
hogy a megye kormánypárti ország-
gyűlési képviselőinek és polgármeste-
reinek lobbierejét jelzi az adósságátvál-
lalás kedvező aránya. Habis László, Eger 
polgármestere hangsúlyozta, hogy az 
adósságkonszolidáció nyomán a jövő 

évben 1,7 milliárd forintról 900 millió 
forintra csökken a város adósságterhe.

Faragó László, Gyöngyös polgármes-
tere azt emelte ki, hogy a konszolidáció 
eredményeként felszabaduló forráso-
kat a munkahelyteremtés elősegítésére 
fordítják. (fotó: Nemes Róbert)

Nagyszabású beruházás Bélapátfalván

Több mint 250 munkahely
Egy Heves megyét érintő, átfogó fejlesz-
tés első állomása lehet Bélapátfalva, ahol 
egy 10 milliárd forint értékű beruházás 
került elérhető közelségbe. Az önkor-
mányzat kedvező döntése esetén a pro-
jekt első üteme valósulhat meg a megye 
északi részén. Mindezt egy helyszíni saj-
tótájékoztató keretében jelentette be 
Horváth László országgyűlési képviselő, 
a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető 
kormánymegbízott.

Szavai szerint a kormány februárban 
döntött arról, hogy az úgynevezett 
szabad vállalkozási zónák megterem-
tésével segítséget nyújt a legnehezebb 
helyzetben lévő kistérségeknek. Ezek-
ben a speciális övezetekben a gazdasá-
gi szereplők számára vonzó telephely-
feltételeket és kedvezményeket lehet 
biztosítani, támogatva e területek tény-
leges bekapcsolását a gazdaság vérke-
ringésébe. Heves megyében a Hevesi 
és a Pétervásárai Járásban jönnek létre 
ilyen övezetek. A kormány támogatja 
azt a javaslatot, hogy a szabad vállal-
kozási zónák listájára a bélapátfalvai 
kistérség is kerüljön fel.

Az előkészítés alatt álló beruházás köz-
vetlenül 150, a helyi beszállítókat és a 
kiszolgáló ipart is figyelembe véve pedig 
250-nél is több munkahelyet teremthet. 
Mindez stratégiai előrelépést jelentene 
az országos átlagnál magasabb, 10,89%-
os munkanélküliségi rátával bíró telepü-
lésen, ahol a 2176 keresőképes lakosból 
237-en állást keresnek. A létrejövő ter-
melő egységben a munkaerő-szükséglet 
alakulása kedvez a helyi viszonyoknak, 
hiszen 80%-ban fizikai munkaerőt igé-
nyel.

A Bélapátfalvai Ipari Parkban egy arra 
alkalmas ingatlan felújításával, korszerű, 
környezetbarát beruházás keretében egy 
eritritol-gyártó és egy mikroelasztikus 
gumilisztet (MERP) előállító üzem léte-
sülne. Ezekre a termékekre a világpiacon 
tartós kereslet mutatkozik, felvevőpiacuk 
dinamikusan bővül.

Az eritritol egy 100%-ban természetes, 
kukorica szirupból fermentációval elő-
állított cukoralkohol, mely cukorhelyet-
tesítőként használható. Kalóriatartalma 
gyakorlatilag zéró, a vércukorszintet nem 
emeli meg, így cukorbetegek is bizton-
sággal fogyaszthatják. A cukorhoz ké-
pest számos előnyös tulajdonsága van, 
többek között nem okoz fogszuvasodást, 
elfedi a kellemetlen ízeket és nem okoz 

emésztőszervi zavarokat. Önállóan vagy 
egyéb édesítőszerekkel kombinálva fel-
használható tejtermékekben, cukorkák-
ban, üdítőitalokban, rágógumiban, vita-
minokban, fagylaltban, lekvárokban stb. 
Az itt termelt eritritol 90%-ban külföldi 
piacokra kerülne. A legnagyobb felvevő 
jelenleg az USA, Japán, Dél- és Délke-
let-Ázsia, valamint Kína. A Bélapátfalván 
gyártott termékek alapanyaga magyar-
országi forrásból származna. A bélapát-
falvi üzem Európában a negyedik lenne, 
kapacitását tekintve világméretekben is 
a nagyobbak közé sorolható.

A mikro elasztikus gumiliszt (MERP) 
magyar szabadalom alapján készülő 
finom gumiőrlemény, amely festékek 
adalékanyagaként segíti a festék meg-
tapadását a felületen, véd a káros kör-
nyezeti hatásoktól, ellenáll a mechanikai 
behatásoknak, rugalmas, és kiváltja az 
olyan drága adalékanyagokat mint pl. a 
klórozott kaucsuk vagy az ipari korom. 
Jellemzően a korrózióvédelem terén, 
illetve egyéb ipari objektumok (hajók, 
hidak) festésére használják. A gumiliszt 
feldolgozása tisztán mechanikus aprítás-
sal és ultra-nagynyomású vizes bontó-
technológiával, festék és oldószer nélkül, 
hideg keveréssel történik. Az anyagá-
ban újrahasznosított gumi feldolgozá-
sa tehermentesíti a környezetet. Üzemi 
szennyvíz, szennyvíziszap, szálló por a 
gyártás során nem keletkezik.

Mindkét termék előállítása zárt rend-
szerű üzemben történik, káros anyag 
kibocsájtás vagy zajterhelés nélkül. A 
nagyszabású projekt 2013. utolsó ne-
gyedévében indulhat és mintegy két 
évig tart.

– Az elkövetkező hónapokban tisz-

tázzuk a finanszírozás részleteit, s az év 
második felében terveink szerint elin-
dulhatnak az engedélyezési eljárások 
is. Nem titok, hogy a finanszírozást ille-
tően hosszú lejáratú kínai hitelekre, il-
letve az Eximbankra számítunk, ugyan-
akkor a megvalósítás magyar cégek 
feladata lesz. Heves megye gazdasági 
fejlesztésének koordinálására kineve-
zett miniszteri biztosként örömmel tölt 
el, hogy a beruházás előkészítése, a 
források előteremtése érdekében foly-
tatott egyeztetések sikeresnek bizo-
nyultak. A felzárkózásra kapott eséllyel 
a város és térsége rövid és hosszú tá-
von is erősítheti gazdasági helyzetét, az 
itt élők és a helyi vállalkozások javára. 
Hosszú idő után elmondhatjuk, hogy 
Magyarország jobban teljesít, s ehhez 
Heves megye is érdemben hozzájárul-
hat – hangsúlyozta Horváth László.

A sajtótájékoztatót követően a bél-
apátfalvai képviselőtestület tagjai és a 
Bélkő Nonprofit Kft. tag-településeinek 
polgármesterei egy prezentáció kere-
tében ismerkedhettek meg a tervezett 
beruházással. (fotó: Gál Gábor)

A megyei védelmi igazgatás „agya”
Horváth László szavai szerint a megyei védelmi igazgatás „agya” az a vezetési pont, amelyet február végén adtak át Egerben, a 
Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Klapka úti épületében.

A Heves Megyei Kormányhivatalt ve-
zető kormánymegbízott, aki egyben a 
Heves Megyei Védelmi Bizottság elnöke 
is, elmondta: a modern számítástechni-
kai eszközökkel, szoftverekkel felsze-
relt központ a veszélyhelyzetek gyors, 
szakszerű kezelését segíti. A védelmi 
igazgatás rendszere az idei év elején, a 
járások létrejöttével megváltozott. Im-
már a járások a helyi védelmi igazgatás 
központjai, a járási hivatalvezetők a he-
lyi védelmi igazgatás irányítói, felkészí-
tésük jelenleg is zajlik. A megyeihez ha-
sonló vezetési pontok rövidesen járási 
szinten is megkezdik a működésüket. 
Horváth László hangsúlyozta: nagyon 
fontos, hogy összehangolt legyen a 
katasztrófavédelem, a rendőrség, a tűz-
oltóság és a mentők kommunikációja. 
Hamarosan a Heves Megyei Rendőr-fő-
kapitányságon működő bevetési pont-

hoz is csatlakozik majd egy védelmi 
munkaállomás, kiegészítve a meglévő 
döntéstámogató rendszert. 

Csontos Ambrus mérnök tűzoltó dan-
dártábornok, a Heves Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság igazgatója 

megköszönte, hogy a kormányhivatal 
segítséget nyújtott a munkába állított 
számítógépek beszerzéséhez. Egyút-
tal reményét fejezte ki, hogy „élesben” 
soha nem lesz szükség a működteté-
sükre. (fotó: Nemes Róbert)
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Területfejlesztés: jön a Tervezés Hete
Íróasztal mögül nem lehet területfejlesztési koncepciót alkotni

A megyei önkormányzatok a korábbi intézményfenntartói feladatok helyett 2012. január 1-jétől a megyék jövőjét alapjaiban 
meghatározó területfejlesztési feladatokat látnak el. Jelenleg a következő hétéves uniós ciklusra vonatkozó Heves Megyei Te-
rületfejlesztési Koncepció megalkotása zajlik. A tervezési munka során közel száz civil szervezet, kamara, önkormányzat, intéz-
mény, állami szerv álláspontját és fejlesztési terveit foglalják egységbe. A Heves Megyei Területfejlesztési Koncepcióról Szabó 
Róbertet, a Heves Megyei Közgyűlés elnökét kérdeztük. (fotó: Nemes Róbert)

– A Heves Megyei Önkormányzat 
2012 őszén megkezdte a megye terü-
letfejlesztési koncepciójának elkészí-
tését. Mi a dokumentum célja?

– A következő uniós pénzügyi idősza-
kot felölelő koncepció feladata összhan-
got teremteni a Heves megyében 2014 
és 2020 között megvalósuló beruházá-
sok és fejlesztések között. A dokumen-
tum 2030-ig értelmezhetően alapvető 
irányokat jelöl ki Heves megye fejlődé-
sével kapcsolatban.

– Ezek szerint a megye alkalma-
sabb területfejlesztési egység, mint a 
régió?

– Úgy vélem, hogy ez a feladat a leg-
jobb kezekben van, hiszen a megyei ön-
kormányzat, a megyei szint még össze-
függéseiben áttekinthető közigazgatási 
és területi egység. A fejlesztéspolitikai 
célkitűzések csak akkor hozhatnak ered-
ményt, ha a megyében tervezett vagy 
zajló fejlesztések logikai kapcsolatai és 
hatásai egymást erősítik. Egy régión be-
lül már nem feltétlenül érzékelhetőek 
egyértelmű és direkt összefüggések a 
gazdasági folyamatok során. Természe-
tesen léteznek megyehatárokon átnyú-
ló homogén területek, illetve jellemző 
folyamatok és hatások, ezeket fel kell is-
merni, és az intézkedéseket, a szomszé-
dos megyék terveit ennek megfelelően 
összehangolni.

– Hol tart most a tervezési folya-
mat Heves megyében?

– Minden megye azonos időterv 
szerint dolgozik. Tavaly novemberben 
elkészült a helyzetértékelés, amely tar-

talmazza a megye jelenlegi adottságait, 
erősségeit, problématérképét és az eset-
leges kitörési pontokat. Most a javaslat-
tevő munkaanyag egyeztetése zajlik, 
amely a stratégiai területeket, fejlesztési 
irányokat, prioritásokat határozza meg. 
A következő nagy lépés a programozás 
lesz, amikor mindezt illeszteni kell az 
operatív programokhoz, a javaslattevő 
fázisban megfogalmazott megyei fej-
lesztési irányokat pedig gyakorlati intéz-
kedések formájába kell önteni.

– Kik vesznek részt a koncepció ki-
alakításában?

– A tervdokumentum elkészítése a 
megyei önkormányzatok feladata. A jog-
szabályban meghatározott szervezete-
ken túl a dokumentum tartalmának ala-

kítására természetesen minden Heves 
megyei embernek, vállalkozásnak, vagy 
szervezetnek van lehetősége. Ennek át-
tekinthető szabályozására a Heves Me-
gyei Közgyűlés elfogadta a Partnerségi 
Tervet, melyben személyes és írásbeli 
véleményezésre kért fel partnereket. 
A fejlesztési elképzelések széles körű 
megismertetésére a www.hevesmegye.
hu weboldalon közzétesszük az aktuális 
anyagokat, illetve szakmai fórumokon, 
járásközponti bemutatókon ismertetjük 
azokat. 

– Heves megyében két főiskola is 
bekapcsolódott a munkafolyamatba. 
Mi a feladatuk?

– A tervezéshez, sportnyelven szólva, 
igyekeztünk a legerősebb kezdőcsapa-

tot összeállítani. A koncepciót az 
Eszterházy Károly Főiskola kon-
zorciumban írja a Károly Róbert 
Főiskolával. Mindkét intézmény 
rendelkezik területfejlesztésben 
jártas szakemberekkel, továbbá 
a megye fejlesztése szempont-
jából fontos szakterületeken elis-
mert oktatókkal, kutatókkal. Épp 
ezért már a kezdetektől egyértel-
mű volt számunkra, hogy a me-
gyei önkormányzat a két legfőbb 
megyei tudásbázist is bevonja a 
munkafolyamatba.

– Az év elején gazdasági, 
civil és önkormányzati szerep-
lők bevonásával két napon át 
zajlott a megyei Fejlesztési Bi-
zottság rendkívüli ülése, me-
lyen a koncepcióval kapcsola-
tos javaslatokat vitatták meg. 
Mennyire sikerült beépíteni 
az ott elhangzó javaslatokat a 
munkaanyagba?

– A résztvevők elsősorban a 
gazdaságélénkítés, a munka-
helyteremtés fontosságát hang-
súlyozták. Ennek megfelelően a 
szükséges lépések kiemelten ke-
zelik az ipari területek, az elavult 
településrészek felújításának, 
valamint a közlekedés fejleszté-
sének és a turizmus fellendítésé-
nek lehetséges módjait. A rend-
kívüli ülésen elhangzott tervek 
és célok nagy részét beépítettük 
a területfejlesztési koncepcióba. 
A kétnapos egyeztetés kifejezet-
ten hasznos volt, hiszen értékes 
információkhoz jutottunk hozzá 
a társadalmasítás megkezdése 
előtt.

– 2013. március 25. és 29. 
között zajlik majd a Tervezés 
Hete. Mi a célja a fórumsoro-
zatnak?

– Íróasztal mögül nem lehet 
területfejlesztési koncepciót al-
kotni. Az európai gyakorlatnak 
megfelelően konzultációkat tar-
tunk annak érdekében, hogy a 
megye valamennyi polgárát, a 
gazdasági és civil szervezeteket 
bevonva szülessen meg a doku-
mentum. Feladatunknak tekint-
jük, hogy minél közelebb vigyük 
a célkitűzéseket a polgárokhoz, 
hogy megismertessük a fejlesz-
tési elképzeléseket. A rendez-
vénysorozat célja tehát az, hogy 
minden érintett megoszthassa 
észrevételeit a koncepcióval 
kapcsolatban, s hogy a helyiek 

tudása, konstruktív javaslatai 
bekerülhessenek a dokumen-
tumba. Fontosnak tartom, hogy 
minden résztvevő magáénak is 
érezze a kitűzött célokat.

– Mely településeken lesz 
lehetősége az érdeklődőknek 
arra, hogy kifejtsék vélemé-
nyüket Heves megye fejleszté-
sének jövőjével kapcsolatban?

– A rendezvénysorozat során 
minden járási központba elláto-
gatunk. A fórumra meghívtunk 
civil szervezeteket, kamarákat, 
önkormányzatokat, intézménye-
ket, állami szerveket, gazdasági 
szereplőket, kis- és nagyvállalko-
zásokat, de a helyi vagy környék-
beli lakosok előtt is nyitva áll az 
ajtó, az ő véleményüket is várjuk.

– Mikor készül el a koncep-
ció, mikor kezdődhet a megva-
lósítás?

– A legfontosabb előfeltétel az 
Országos Fejlesztési és Területfej-
lesztési Koncepció országgyűlési 
elfogadása, amely a tavaszi ülés-
szakban várható. A Heves me-
gyei javaslattevő munkaanyag 
minőségbiztosítását a Nemzet-
gazdasági Tervezési Hivatal az 
elkövetkező hetekben végzi el. 
A Heves Megyei Közgyűlés jó-
váhagyó döntését ezt követően 
még meg kell előznie a társadal-
masítási folyamatnak, továbbá a 
nemzeti fejlesztési miniszternek 
is jóvá kell hagyni a dokumen-
tumban foglaltakat.

–  „Heves megye Magyaror-
szág harmonikusan fejlődő, 
élhető megyéje” – ez a készülő 
koncepció szlogenje. Hogyan 
valósulhat ez meg?

– A koncepció alapvetően 
meghatározza a következő évti-
zedben Heves megye fejlődését. 
A program fontos eleme, hogy a 
megye minden településének, 
lakosának fejlődési irányokat 
mutasson. Mind Magyarorszá-
gon, mind Heves megyében a 
gazdaságfejlesztés az elsődle-
ges cél. A gazdasági verseny-
képesség növelése mellett új 
munkahelyeket kell létrehozni, 
a meglévőeket pedig megőriz-
ni. Ahhoz, hogy ezeket a célokat 
elérhessük, s hogy Heves megye 
Magyarország harmonikusan fej-
lődő megyéje lehessen, útmuta-
tóul szolgálhat a készülő terület-
fejlesztési koncepció.

Tervezés Hete
Időpont Helyszín

Március 25. hétfő 10.00 Eger Megyeháza, Barkóczy terem (Eger, Kossuth Lajos u. 9.)
Március 26. kedd 09.00 Heves Polgármesteri Hivatal (Heves, Erzsébet út 2.) 
Március 27. szerda 09.00 Füzesabony Polgármesteri Hivatal (Füzesabony, Rákóczi u. 48.)
Március 27. szerda 14.00 Hatvan Ady Endre Könyvtár aulája (Hatvan, Mészáros Lázár út 13.)
Március 28. csütörtök 09.00 Pétervására Szántó Vezekényi István Művelődési Ház (Pétervására, Szent Márton u. 3.)
Március 28. csütörtök 14.00 Bélapátfalva Művelődési Ház (Bélapátfalva, IV.Béla út 47.)
Március 29. péntek 10.00 Gyöngyös Polgármesteri Hivatal, díszterem (Gyöngyös, Fő tér 13.)

Állampolgársági 
kérelmek
Március elsejétől nem a települési anyakönyv-
vezetőknél, hanem a járási hivataloknál lehet 
benyújtani az állampolgársági kérelmek forma-
nyomtatványait. Természetesen továbbra is el 
lehet indítani az eljárást minden külképviseleten, 
a kormányablakoknál, illetve a Bevándorlási és Ál-
lampolgársági Hivatalnál és továbbra is bármely 
polgármester előtt vagy bármely külképviseleten 
le lehet tenni az állampolgársági esküt. Az ország-
gyűlés 2012 decemberében fogadta el azt a tör-
vényt, amely az anyakönyvi, az állampolgársági és 
a személyi és lakcím-nyilvántartási eljárások ese-
tében csökkentette a bürokráciát, az adminisztra-
tív terheket. Mindez része a Magyary Zoltán Köz-
igazgatás-fejlesztési Program keretében tavaly 
elindított  egyszerűsítési programnak, amelynek 
célja, hogy csökkenjen a lakosságot érintő hivatali 
bürokrácia, kevesebb legyen a papírmunka, a ki-
töltendő nyomtatvány, a sorban állás, de kiterjed-
tebb és pontosabb legyen az üggyel kapcsolatos 
tájékoztatás – azaz minél egyszerűbb ügyintézési 
folyamat segítse az embereket.

Közigazgatás
Az államnak arca kell hogy legyen – hangsúlyozta 
Horváth László kormánymegbízott a kormányab-
lak ügyintézők felkészítő képzésének megnyitásán 
Egerben, a Megyeházán. Az ügyfélszolgálatoknak 
kiemelkedő hatásuk van az állampolgárok közigaz-
gatással kapcsolatos benyomásaira, így az ott te-
vékenykedők munkájukban fokozott felelősséggel 
szembesülnek. A Heves Megyei Kormányhivatal a 
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) szervezésé-
ben – összhangban az országos ütemezéssel – 225 
kormányzati szolgálati tisztviselő, köztük 197 kor-
mányhivatali kormánytisztviselő ügyfélszolgálati 
képzését kezdte meg. Az oktatásban résztvevők a 
későbbiekben a működésüket járási szinten meg-
kezdő kormányablakokban fognak gondoskod-
ni az állampolgári igények teljesítéséről, a magas 
szintű ügyintézésről. A képzési tematika a szakmai 
ismereteken túlmenően nagy hangsúlyt fektet a 
konfliktuskezelésre, valamint az ügyfélszolgálati 
élethelyzetekre történő felkészülésre. Ennek során 
szimulációs gyakorlatokkal olyan kompetencia-
fejlesztés történik, amelynek eredményeképpen a 
konkrét ügyek ismeretén túl magas szintű problé-
ma-megoldási, stressz-kezelési technikákat is elsajá-
títanak a munkatársak. A cél a korábban is meglévő 
kommunikációs készség megerősítése, az új, ügyfél-
barát, szolgáló és szolgáltató közigazgatási kultúra 
közös nyelvének kialakítása, a későbbiekben együtt 
dolgozó munkatársak közötti együttműködés és a 
kapcsolatok fejlesztése.



Pályázati felhívás
„Heves Megye Ifjú Kézművese 2013” elismerő címre

Idén a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara első ízben hirdeti meg iparművészeti, népművészeti, kézműves tárgyak, hasz-
nálati- és dísztárgyak, alkotások, tervek készítésére szóló pályázatát a megye végzős szakmunkás tanulói részére.

A pályázat és kiállítás célja
Első sorban, hogy a lassan szakmai záró-
vizsgát tevő tanulók megmutathassák a 
vállalati gyakorlati képzőhelyeken meg-
szerzett tudásukat, másod sorban pedig a 
szakmaválasztás előtt álló diákok jobban 
el tudják képzelni, milyen ismeretre tehet-
nek szert egy-egy adott pálya választásá-
nál. 

A pályázattal nyitni szeretnénk a szak-
mában tanuló diákok felé, hogy egymás-
nak is bemutatkozhassanak, más mester-
ségekkel is megismerkedjenek, illetve az 
érdeklődők felé is, akiknek bemutathatják 
a különböző szakmák színes tárházát, tu-
dásukat, tehetségüket. Továbbá reméljük, 
hogy e kezdeményezés ösztönzőleg hat 
majd újabb alkotások, remekek, hasz-
nálati és dísztárgyak készítésére, illetve 
remélhetőleg ez által megismerhetik, 
átérezhetik a jól végzett munka örömét, 
megtapasztalhatják, hogy milyen kicsi a 
határ művészet és szakma között, és min-
den szakmát lehet kimagasló színvonalon 
művelni, csak kitartás, tehetség és elköte-
lezettség szükséges hozzá. 

A pályázaton indulhatnak
Heves megyében a szakképzésben 

tanulók, akik szakmájukban terméket, 
haszálati- és dísztárgyakat,  makettet, 
alkotást, dizájn tervet tudnak készíteni. 
(Például bútorasztalos, épületasztalos, 
kosárfonó, kovács, pék, cukrász, pék-cuk-
rász, nőiruha készítő, szerkezetlakatos, 
szobafestő, mázoló és tapétázó, virágkö-
tő, nyomdász,. illetve egyéb szakmákban 
tanulók.)

A tárgyak és anyagaik lehetnek
Intarziás/festett/faragott bútor, ma-

kettek/szemléltető eszközök, kerámia, 
bőrtárgy, bőrdíszmű, tűzzománc, szőttes, 
foltvarrás, hímzés, festett vagy egyéb tex-
til, fafaragás, fonott áru, csuhé, saját készí-
tésű ruhák, új technológiák bemutatása, 
stb.

A pályaművek leadási határideje
Az elkészített pályaművek leadására 

csak személyesen van lehetőség a HKIK 
képviseletein 2012. április 12-éig a kama-
ra ügyfélfogadási idejében, ahol a pályá-
zattal kapcsolatosan további információt 
és felvilágosítást kaphat a jelentkező.

Eger, Faiskola u. 15. Telefon: 36/429-
614/105, e-mail: tunde@hkik.hu

Gyöngyös, Fő tér 7. Telefon: 37/600-
075, e-mail: tothgabi@hkik.hu

Hatvan, Horváth M. u. 18. Telefon: 
37/540-968, e-mail: szanyi.kinga@hkik.hu

Heves, Szerelem A. u. 1, Telefon: 20/911-
6006, e-mail: heves@hkik.hu

Az alkotások, dísztárgyak hátoldalán 
vagy alján – jól rögzített módon – fel kell 
tüntetni a készítő nevét és teljes lakcímét 
az irányítószámmal együtt, valamint gya-
korlati képzőhelyét és iskoláját.

A pályázatok elbírálása és eredményhir-
detés:

A HKIK az elkészült munkadarabokból 
kiállítást szervez a Junior Expo keretében 
Egerben az Agria Parkban 2013. április 19-
20. között, melynek keretében kerül sor a 
versenyzők bemutatkozására, a zsűrizés-
re, és a díjazásra.

A pályamunkák díjazása
A bírálóbizottság által a legkiemelke-

dőbbnek ítélt termékek készítői elnyerik a 
„Heves Megye Ifjú Kézművese 2013” elis-
merő címet, amelyet a cím emblémájával 
díszített kitüntető oklevél tanúsít, melyet 
a diák, valamint gyakorlati oktatója kap 
meg. 

A HKIK a zsűri által díjra érdemesnek 
tartott tanulók számára 30 000 forint ösz-
szegű támogatást nyújt.

Államtitkári 
látogatás
Az egri Eszterházy Károly Főiskola 
EGERFOOD Tudásközpont vendége 
volt dr. Maruzsa Zoltán felsőoktatásért 
felelős helyettes államtitkár, aki már-
cius 4-én SCIENCE CAFÉ tudományos 
fórum keretében előadást tartott az 
magyar felsőoktatás aktuális kihívása-
iról, a kormányzati elképzelésekről és  
az alkalmazott tudományok főiskolája 
címmel járó feladatokról.

A fórumot előtt az államtitkár tájékoz-
tatást kapott az Egerfood Tudásközpont-
ban folyó célzott alap-, illetve alkalmazott 
kutatásokról, a gazdasági partnerekkel 
közösen végzett kísérleti fejlesztések cél-
jairól és eredményeiről is.
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Pályázati 
felhívás
A Heves Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara és Eger Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata pályázatot hirdet kéz-
mű  veseknek, népművészeknek, népi 
ipar mű vé szek nek Eger város a kéz mű-
ves ség ben címmel. 

A pályázat célja: Eger bemutatása a 
helyi kézművesség szemén át, az általuk 
hordozott hagyományok, és értékek el-
ismerése, elismertetése. A város és kör-
nyezetének egyedi arculatára jellemző 
termékek bemutatása, mely által a ha-
zai és külföldi fogyasztói közönség még 
jobban megismerheti Eger történelmi 
múltját, hagyományait, örökségét. A ma-
gyar vállalkozói kultúra elmélyítése és a 
piaci helyzetének javítása azáltal, hogy a 
magyar kézművesség a turizmus adott-
ságaira épülve a hagyományos iparágak 
megőrzésével, esetleg bemutatásával a 
város turisztikai kínálatát gazdagítsa és 
bővítse. A pályázat egy meghatározó ele-
me Eger marketingstratégiájának erősíté-
se, amelynek egyik legfontosabb alapelve 
a város értékének növelése, megítélésé-
nek magasabb szintre emelése, melyhez 
elengedhetetlen a város lakosságának, a 
városban működő hagyományőrző, ér-
tékteremtő vállalkozások tevékenysége. 
Ennek értelmében született meg a szlo-
gen, mely megfogalmazza az üzenetet 
mind az itt élők, mind az idelátogatók 
számára: „EGER A TE TÖRTÉNETED”. Ez azt 
hordozza magában, hogy ez a város az 
övék, olyan lesz, amilyennek alakítják, az 
ő történetük, az ő életük. Az idelátogatók 
számára pedig egy felhívás, hogy Eger 
váljon az ő történetükké, életük egy rész-
éve az itt átélt élmények által. Felhívjuk a 
pályázók figyelmét, hogy 2013 a Gárdo-
nyi Év jegyében zajlik, az író születésének 
150. évfordulója alkalmából. Eger egész 
éves programokkal készül az emlékévre. 
Az év programjait a Gárdonyi Géza ha-
gyatékát gondozó Dobó István Vármúze-
um koordinálja. 

Pályázni lehet: A pályázati műveket 
három témakörben várjuk:

I. „Eger a Te történeted” témában vá-
runk: Olyan kézműves, népművészeti és 
iparművészeti alkotásokat, melyek illesz-
kednek Eger város stratégiájához, fel-
használva annak szellemiségét, alapvető 
célkitűzéseit:
•  mely megkülönböztet 
•  mely képviseli a jó hírnevet 
•  mely márkahűséget segít elő 
•  mely minőséget garantál 

•  mely rendszerbe emelhető 
•  mely emeli a termék értékét 
•  mely közösségépítő elem. 
II. Gárdonyi Évhez kapcsolódó témakö-

rökben várunk: Olyan kézműves, népmű-
vészeti és iparművészeti alkotásokat, me-
lyek illeszkednek, kapcsolódnak Gárdonyi 
Géza szellemiségéhez, munkásságához, 
műveihez, az Egerben eltöltött éveihez.

III. Szabadon választott megközelítésben 
várunk: Olyan kézműves, népművészeti és 
iparművészeti alkotásokat, melyek Eger-
nek és/vagy környékének jól tükrözik ha-
gyományait, kultúráját, motívumkincsét, 
forma- és színvilágát. Mindezek mellett 
lehetnek napjaink igényeinek is megfelelő 
tárgyak, melyek akár az otthon, a lakás, a 
konyha, az ebédlő berendezésére, díszí-
tésére alkalmas használati eszközök vagy 
egyéb dísztárgyak, az öltözködés-kultúra 
elemei (viseletek, kiegészítők, ékszerek, 
hangszerek, játékok stb.); továbbá ritka, 
vagy kihalófélben lévő mesterségek, kéz-
műves szakmák tárgyai is.

Pályázati feltételek: Pályaművet (ter-
méket) nyújthatnak be egri, megyei (régi-
óban) tevékenykezdő alkotók, kézműve-
sek, tárgyalkotó népművészek, kézműves 
iparművészek; egyéni jelentkezők és alko-
tóközösségek. Egy pályázó több pályamű-
vet is benyújthat. Egy pályázatban egy ter-
mék vagy termékcsalád szerepelhet. Nem 
képezheti pályázat tárgyát technológiai 
eljárás. Pályázni az alkotás benyújtásával 
lehet, melyhez szorosan hozzátartozik a 
mellékelt pályázati adatlap. Az adatlapon 
a következőket szükséges feltüntetni:

Termék/termékcsalád rövid leírását leg-
feljebb három gépelt oldal terjedelem-
ben, az alábbiak szerint:
•  A  termék  eredetiségének  igazolása 

érdekében a termék történetének, ipar-
történeti múltjának leírását. 
•  A  hagyományos  elismertség  igazo-

lása érdekében a termék helyi, tájegysé-
gi, regionális kötődésének ismertetését, 
vagy a rendelkezésre álló, ezt igazoló do-
kumentumokat másolatban.
•  Nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pá-

lyázatban megadott (név, lakcím, telefon, 
szakmai pályafutás) adatainak közzététe-
léhez hozzájárul. 
•  Nyilatkozat  arról,  hogy  a  pályázott 

termék, termékcsalád harmadik személy 
szerzői jogait nem sérti. Ha erre alapítva 
harmadik személy a pályázat kiírójával 
szemben igényt érvényesít, a pályázó köz-
vetlen helytállási kötelezettséget vállal. 
•  Az  elkészített  alkotást  a  pályázati 

adatlappal együtt 2 (kettő) példányban 
kell benyújtani az alábbi címre: Heves Me-
gyei Kereskedelmi és Iparkamara, 3300 
Eger, Faiskola út 15.
•  Az pályáztatott terméken jól látható-

an fel kell tüntetni a készítő nevét, címét, 
az alkotás nevét (ha van).
•  Lehetőség szerint vagy magán a ter-

méken, vagy a termékhez szorosan kap-
csolódóan legyen egy rövid tájékoztatás 
vásárlók számára (mit ábrázol a termék, 
mihez kötődik, mely honlapon tud bő-
vebb információt szerezni, stb.), illetve 
javasoljuk a csomagolás, szállíthatóság 
követelményeire történő utalást is.

A pályázati felhívás és az adatlap letölt-
hető a Heves Megyei Kereskedelmi és 
Iparkamara honlapjáról a www.hkik.hu és 
Eger Megyei Jogú Város honlapjáról is a 
www.eger.hu oldalon, e-mailben kérhető 
a tunde@hkik.hu címen, vagy a (36) 416-
660/105 telefonszámon, ahol további in-
formációkérésre is van lehetőség.

Az alkotás és a pályázat benyújtási 
határideje: 2013. május 2. (csütörtök) 
16.00. A benyújtás helye: HKIK Székháza 
– Eger, Faiskola út 15.

A pályázatok elbírálása: A pályázato-
kat a kiírók által felkért szakmai bizottság 
bírálja el és dönt a díj odaítéléséről. A bí-
rálóbizottság az értékelésnél a következő-
ket veszi figyelembe: 
•  termékek eredetisége, 
•   kötődés  a  városhoz,  tájegységhez, 

régióhoz
•  hagyományos elismertsége, 
•  a kivitelezés kiváló minősége,
•  maradandósága, értékállósága,
•  termékek hasznosíthatósága.
Díjazás: A bírálóbizottság által a legki-

emelkedőbbnek ítélt termékek, termék-
családok készítői elismerő oklevélben 
részesülnek, melyet ünnepélyes keretek 
között vehetnek át 2013. május 18-án a 
Pünkösdi Vigadalom keretében, továbbá
•  igény szerint az elkészített alkotások, 

termékek forgalmazásának lehetősége 
adott lehet „Eger 1552.” üzletében,
•  PR cikk és  interjúk megjelentetése a 

Heves Megyei Hírlapban, az Egri Maga-
zinban és az Egri TV-ben, 
•  2013-ban  egy  igény  szerinti  kézmű-

ves vásáron való megjelenés költségei-
nek átvállalása.

Eredményhirdetés
A pályázók írásban kapnak értesítést 

2013. május 10-éig az eredményről. Az 
oklevél átadására ünnepélyes keretek 
között kerül sor 2013. május 18-án a Pün-
kösdi Vigadalom keretében. Továbbá a 
szakmai bizottság által díjazásra, illetve el-
ismerésre ítélt termékek kiállításon vesz-
nek részt.

A pályázattal kapcsolatos további in-
formáció: Heves Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamra Pintérné Dobó Tünde, gaz-
daságfejlesztési munkatárs. Telefon: (36) 
416-660/105 mellék, telefax: (36) 323-615, 
e-mail: tunde@hkik.hu
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Felhívjuk a Tisztelt Vállalkozások figyelmét, hogy a 2013-as 
5000 Ft-os kamarai hozzájárulás megfizetésének határideje: 
2013. március 31. A befizetés történhet átutalással a 10300002-
46800905-49020023 számlaszámra adószám feltüntetésével, 
valamint ügyfélszolgálatainkon, pénztárba történő befizetéssel. 
További információk: www.hkik.hu, Tel.: (36) 429-612, 108, 103 
mellékszám. E-mail: regisztracio@hkik.hu

Állandó ügyfélszolgálati irodák
3300 Eger, Faiskola út 15. – Tel.: 36/429-612/108
3200 Gyöngyös, Fő tér 7. – Tel.: 37/600-075

3000 Hatvan, Horváth M. út 18. – Tel.: 37/540-969
3360 Heves, Szerelem Alfréd u. 1. – Tel.: 20/911-6006
2013. március hónapban
3300 Eger Hadnagy u. 6.
Ügyfélfogadási  idő: hétfőtől péntekig 8-tól 16 óráig, szerdán 

8-tól 17 óráig
Tisztelt Vállalkozások!
Az 5000 forintos kamarai regisztráció befizetése után a 

rendezvényeink közül bármelyiken térítésmentesen vehet-
nek részt!

Kamarai regisztráció

Állásbörze az EKF-en
A Heves Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara és az Eszterházy Károly Főiskola 
állásbörzét szervez, melynek helyszíne: 
az Eszterházy Károly Főiskola „B” épülete 
(Eger, Egészségház u. 4.), időpontja: 2013. 
április 16. (kedd) 9–14 óra.

A szervezők várják Heves megyei vállal-
kozások jelentkezését kiállítóként.

A rendezvény során a korábbiakhoz 
képest lényegesen több kiállító részére 
szeretnénk megjelenési lehetőséget biz-
tosítani. Ehhez a cégek számára 4-6 nm-
es standok állnak rendelkezésükre, ahol 
egész nap betekintést nyújthatnak tevé-
kenységükbe az érdeklődőknek, bemu-

tathatják termékeiket, álláslehetőségeket 
hirdethetnek, emellett lehetőségük van 
cégprezentációra is. A standokhoz tarto-
zó alapfelszereltség: 1 db tárgyalóasztal; 
2 db szék, feliratozás; WIFI Internet hoz-
záférés; 20 perces cégelőadás tartásának 
lehetősége, melyhez biztosítjuk a techni-
kai feltételeket; az A/5-ös Állásbörze Kala-
uzban 1/4 oldalas, színes hirdetés és egy 
információs oldal; egy személygépkocsi 
számára parkolás biztosítása; logó és link 
megjelenítése a honlapon.

Határidők
– Jelentkezési határidő: 2013. április 2.
–  Egyéb helyszíni szolgáltatások igé-

nyének leadási határideje: 2013. áp-
rilis 2.

–  Állásbörzére való beköltözés, stand-
foglalás 2013. április 16-án 8.00-tól le-
hetséges. 
A rendezvényre a szervezők elsősorban 

Eger és térségében élő, vagy az EKF-n ta-
nuló munkalehetőséget kereső fiatalokat 
várnak, akik tájékozódhatnak a térségben 
kínált munkalehetőségekről. Amennyi-
ben részt kívánnak venni az állásbörzén, 
kérjük, jelezzék felénk az alábbi elérhető-
ségek egyikén: Zahoreczné Kun Krisztina, 
krisztina.zahorecz@hkik.hu, 36/429-612, 
118-as mellék.

Dr. Gál János könyvvizsgáló nemcsak 
Egerben, a megyében, országosan is el-
ismert szakember. Sokan nem hitték el a 
hírt, hogy január 1-vel visszavonul. Szá-
mos díj, köztük életműdíj birtokosa. Idén 
január közepén a budapesti küldöttgyű-
lésen kapott kitüntetést. Dr. Gál János a 
munkában és a szórakozásban is viszi a 
prímet, kedveli a jó bort, számos társaság 
tagjaként,  borlovagként is ismerhetjük.  
Minden rendezvényen jelen van, élvezi 
ezek hangulatát, építi a közösséget.

– Hogyan lehetne jellemezni ezt a 
szakmát a városban, a megyében?

– 123 könyvvizsgáló van a megyében, 
öröm velük dolgozni, tisztességes kollé-
gák. A megyei kamara 20 évvel ezelőtt 
alakult, elsőként az országban.  25 fővel 
előkészítettük és létrehoztuk, azóta is 
jól működik, tisztességesen, becsülete-
sen, nagy odaadással. Országos szinten 
is elismerést aratott az itt folyó munka. A 
szakma természetesen azóta is összetart, 
rendszeresen vannak fórumok, konferen-
ciák. Mindez azért, hogy meg tudjunk fe-
lelni a kihívásoknak a legmagasabb szín-
vonalon.

– Mi kell ahhoz, hogy könyvvizsgáló 
legyen valaki?

– A megfelelő végzettség, a kötelező 
oktatások, a tagdíj befizetése. Ez a  formai 
része, természetesen ennél jóval többről 
van szó. 

– A személyes életpályája hogyan 
alakult?

– Szerettem templomba járni, rendez-
vényeken részt venni, szerepelni, szer-
vezni.  Édesapám, aki hasonló kvalitású 
volt, azt mondta, legyek kántortanító. El is 
kezdtem a tanulmányokat, de közbejött a 

háború. Aztán volt egy úriember Egerben,  
dr. Löffler Aurél, akinek a keze alatt dolgoz-
tam az adóhivatalnál Pétervásárán, ő azt 
mondta: eszed van, tehetséged van, tanulj 
tovább, szerezd meg a képesítéseket! Én 
pedig eleget tettem ennek:  mérlegképes, 
okleveles könyvvizsgálói képesítés, jogi 
egyetem. Ezt már édesapám sajnos nem 
élhette meg.  A kulturális műsorok, prog-
ramok szervezése persze azért továbbra is 
megvolt, megvan.  A szervezői tevékeny-
ség a munkában is rendre visszaköszönt. 
Eger több alkalommal adott otthont a 
szakma országos konferenciájának.

– Heves megyében több helyen is 
dolgozott.

– Gyöngyösön voltam egy cégnél fő-
könyvelőként, majd Egerbe kerültem fő-
könyvelőnek, utána a Finommechanikai 
Vállalathoz kerültem gazdasági igazga-
tónak. Komoly ismertségre, ismeretségi 
körre tettem szert ezalatt, nagyon jó kap-
csolatok szövődtek, melyek mindmáig 
megvannak.

– Meddig lehet ezt a munkát végez-
ni?

– Taggyűlésen felvetődött  korábban ez 
a kérdés, s szerencsére úgy alakult, hogy 
nincs  korlát, hiszen mindenki tudja, hogy 
meddig bírja. Én ez év január elsejétől visz-
szavonultam, de a kollégák közt maradok, 
mint szakértő, küldött vagyok még ma is. 
Nagyon sok fiatal van, a probléma a piac 
szűkülése lehet.  A 123 főből a fele nem 
aktív, akiknek van munkája, igen leterhelt. 
Ha nincs könyvvizsgálói munka, más, ha-
sonló pénzügyi munkát is el kell vállalni, 
szélesíteni kell a repertoárt.

– A változásokat követni kell, kérik a 
véleményét, mint eddig?

– Ugyanúgy kérik, mint eddig, a mér-
ték változott. Nyolcvan év felett már más-
képp gondolkodik az ember. Vigyázni kell 
az egészségre, hogy az ember soká tudja 
mások javát szolgálni. 

Sokan nem hitték el, hogy az aktív 
munkától visszavonulok, kérték, hogy ne 
tegyem. Persze ez nem jelent teljes vissza-
vonulást. Nagy tisztelője vagyok a város-
nak, a vezetésnek is. 7 éven keresztül vé-
geztem a város könyvvizsgálatát, s rendre 
felszólaltam a közgyűléseken, elmondtam 
a szakmai álláspontomat, itt is elismerték 
a munkámat.

– Milyen Eger helyzete?
– Sokszor kérdezik ezt, baráti, ismerősi 

körben is. Azt mondom erre, hogy ez a 
csapat, akik most vezetik a várost, mindent 
elkövet a sikerért, a jövő megalapozásáért. 
Az utódom azt kapta útravalónak, hogy 
segítsen ebben továbbra is. Nem szakad-
tam el a kollégáktól, megvan a kapcsolat, 
ahogy a várossal is, a programokkal is. 

Az írás a TV Eger Pénzvilág című maga-
zinműsorában elhangzott beszélgetés szer-
kesztett változata.

Visszavonult, mégis aktív

Turisztikai vásárokon az egri fürdő
Tekintettel arra, hogy az egri Termálfürdő nem csupán a hazai vendégek kö-
rében örvend nagy népszerűségnek, hanem a környező országokból – elsősor-
ban Lengyelországból, Szlovákiából, Csehországból és Romániából – érkező 
turisták kedvelt úti célja is, megkezdődött a fejlesztés külföldi kommuniká-
ciója. Az üzemeltető Eger Termál Kft. elsősorban a nagy érdeklődésre számot 
tartó turisztikai vásárokon népszerűsíti a fürdőt és új létesítményeit.  Kassán, 
Nagyváradon, Katowicében és Linzi Magyar Napokon is képviselteti magát a 
termálfürdő, utóbbi eseményen azzal a nem titkolt szándékkal vesz részt, hogy 
az osztrák vendégeket arra buzdítsa, ne akadjanak meg csupán az ország nyu-
gati részén, vagy Budapesten, hanem fedezzék fel a keleti régió nyújtotta vál-
tozatos programlehetőségeket és turisztikai attrakciókat is, így köztük a nagy 
múltú Egri Termálfürdőt. A külföldi vendégeknek való bemutatkozással pár-
huzamosan a magyarországi turisztikai kiállításokon is részt vesz az egri für-
dő, hiszen a vendégek zöme belföldről érkezik.  A budapesti és pécsi turisztikai 
vásárokat követően a debreceni, a miskolci és a veszprémi utazási kiállításon 
is jelen lesz, hogy megismertesse a látogatókkal és a szakmával a fejlesztéseket 
és várható szolgáltatásokat, melyek a jelenleg zajló, nagyszabású fürdőfejlesz-
tési beruházás eredményeként jönnek létre. A szolgáltatások köre egy impo-
záns fürdőházzal, bébimedencével, csúszdarendszerrel és napozó terasszal 

bővül, valamint megújul a radonos gyógyvizű medence és akadálymentesítik 
a fürdő déli bejáratát is. A vendégek a tervek szerint  2013. július 31-től vehetik 
birtokba az új létesítményeket. A beruházás az Európai Unió támogatásának 
köszönhetően több mint 700 millió forintból, „Eger Termál- és strandfürdő 
turisztikai fejlesztések” című ÉMOP 2.1.1/B-2f-2009-0008 számú pályázat 
keretében valósul meg, 49%-os támogatás mellett.



Hirdessen nálunk!

A Heves Megyei Pénzvilág következő 
száma 2013. április 19-én jelenik meg. 

Hirdetésfelvétel április 12-ig.
(06 30) 254 0755

penzvilag@mediaeger.hu

HAnnA
Tisztánlátó jósnő!

(+36 30) 439 2069 • Eger, Kossuth L. u. 22.
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Változás
2013. január 1-jétől változtak az egyszerűsített fog-
lalkoztatásból származó bevétel személyijövedelem-
adó-kötelezettségének és bevallásának szabályai. A 
megváltozott rendelkezéseket a 2012. évi adókötele-
zettség megállapításakor is alkalmazhatja a magán-
személy, ha az számára kedvezőbb.

A 2012-es adóévre vonatkozó előírások szerint az 
egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedel-
met nem kell bevallani, ha annak összege a 840.000.- 
forintot nem haladja meg és a magánszemély más 
bevallási kötelezettség alá eső jövedelemmel nem 
rendelkezett, illetve nem minősül külföldinek. Azon-
ban, ha az adózónak más adóköteles jövedelme is 
keletkezett az egyszerűsített foglalkoztatásból szár-
mazó bevétel egészét bérjövedelemként kell sze-
repeltetni a személyijövedelemadó-bevallásban. A 
foglalkoztató által megfizetett közteher személyi 
jövedelemadó-előleget nem tartalmaz, ilyen címen 
csökkentő tétel nem vehető figyelembe, így a foglal-
koztatottnak adófizetési kötelezettsége keletkezhet.

A törvénymódosítás (2013. január 1-jétől) bevezet-
te a mentesített keretösszeg fogalmát, amely egyenlő 
a foglalkoztatás naptári napjainak száma és az adóév 
első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér 
napibérként meghatározott összegének szorzatával 
(kötelező legkisebb munkabér napi összege 2012. 
évben 4 280 forint, 2013. évben 4 510 forint).

A mentesített keretösszeget meg nem haladó mér-
tékű juttatást a magánszemélynek nem kell bevalla-
nia. Amennyiben az egyszerűsített foglalkoztatásból 
származó munkabér meghaladja a mentesített ke-
retösszeget, a bevallásban jövedelemként csak az azt 
meghaladó részt kell feltüntetni. 

Adóhatósági iratok 
kézbesítése
Az adóhatósági iratok kézbesítésére vonatkozó rendelkezések isme-
rete minden adózónak elemi érdeke. Tájékoztatónk célja a szabályok 
változásainak összefoglalása. 

Az adóhatósághoz bejelentett cím valótlanságának valamennyi 
következményét 2013. január 1-jétől az adózó viseli. Az adóhatóság 
nyilvántartásában szereplő címre szabályosan kiküldött, azonban 
eredménytelenül kikézbesített irathoz ettől az időponttól kezdődő-
en minden esetben a kézbesítés „sikerességét” társítja a jogalkotó. 
Amennyiben tehát a címzés megfelelő, azaz az adózó vagy képvi-
selője, illetve a kézbesítési meghatalmazottja nevére és bejelentett 
címére szól, alkalmazható a fenti vélelem, függetlenül attól, hogy a 
tértivevény milyen jelölést tartalmaz. A kézbesítés következményei 
az adózót terhelik, ami azt jelenti, hogy az adóhatóság úgy kezeli 
az adózó ügyét, mintha az adóhatósági irat tartalmát ténylegesen 
megismerte volna – hívta fel a figyelmet dr. Körtvélyesi Zsuzsanna, a 
NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatóságának sajtó-
referense. Hozzátette: január 1-jétől adószám szerint beazonosítva 
15 napra a küldemény legfontosabb adatait közzéteszi honlapján 
(www.nav.gov.hu). 

A közzététellel egyidejűleg az irat adatairól az adóhatóság az ügy-
félkapun keresztül elektronikus úton értesíti a hozzáféréssel rendel-
kező adózót, képviselőjét vagy meghatalmazottját. A közzétételtől 
számított 15 napon belül az adózónak akkor is lehetősége van a kéz-
besítési vélelem megdöntésére irányuló kérelme benyújtására, ha 
az előterjesztésre nyitva álló határidő már eltelt, vagy abból 15 nap-
nál kevesebb van hátra.  Összefoglalva tehát megállapítható, hogy 
a megváltozott szabályrendszer nyomán szigorodott az adózók 
felelőssége az adóhatósági nyilvántartásokban szereplő lakóhely, 
illetve székhely valódiságával kapcsolatban, ezért a változások kellő 
időben való bejelentése minden adóalany érdekében áll.

A csekkigénylés lehetőségei 
Folyószámla egyenlegükről az adózók több módon tájékozódhatnak: a regisztrációval rendelkezők ügyfélkapun keresztül, a 
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által postázott folyószámla kivonatokból, illetve személyesen a NAV ügyfélszolgálatain.

Amennyiben az adóhatóságnál vezetett 
folyószámla valamely adónem tekinte-
tében tartozást mutat, a hátralék telje-
síthető bankszámláról történő átutalás-
sal, vagy a kijelölt ügyfélszolgálatokon 
bankkártyával, illetve a pénzforgalmi 
számlanyitásra nem kötelezett adózók 
(magánszemélyek, nem áfa körös egyéni 
vállalkozók) esetében készpénz-átutalási 
megbízással, azaz csekkel.

Az adóhivatal lehetőséget biztosít arra, 
hogy csekket elektronikusan, postai úton, 
telefonon, illetve személyesen is igényel-
hessenek az ügyfelek.

Írásban a www.nav.gov.hu internetes 
honlapról történő csekkigénylés során 
adónemenként maximum 12 db csekk 
igényelhető, aminek beküldése történ-
het: Elektronikusan a Letöltések/Nyom-
tatványkitöltő programok/Csekk menü-

pontból és továbbítható Ügyfélkapun 
keresztül. Postai úton a Letöltések-egyéb/
Adatlapok, igazolások, meghatalmazás-
min ták menüpont alatt elérhető – Kére-
lem készpénz-átutalási megbízás (csekk) 
igényléséhez – nyomtatványt lehet ki-
választani, kinyomtatni és kitöltés után 
beküldeni a lakóhely/székhely szerint il-
letékes adóigazgatóságra. A formanyom-
tatvány kitöltése nem kötelező, az igény-
lés kötetlen formában is benyújtható.

Telefonon a helyi tarifával hívható NAV 
Általános Tájékoztató Rendszere fogadja 
a csekkigényléseket a 06-40/42-42-42 
számon, illetve mobil hálózaton belül a 
06-20/, 30 vagy a 70/33-95-888 számo-
kon. A telefonos tájékoztatás hétfőtől 
csütörtökig 8.30–16.00 óráig, pénteken 
8.30–13.30-ig vehető igénybe. Az egye-
di ügyfélazonosító számmal rendelkező 

ügyfelek részére a NAV Ügyféltájékoztató 
és Ügyintéző Rendszerén keresztül is 
biztosított a csekkigénylés, ami hétfőtől 
csütörtökig 8.30–16.00 óráig, pénteken 
8.30–13.30-ig érhető el. A szolgáltatás 
belföldről helyi tarifával hívható a 06-
40/20-21-22 telefonszámon.

Személyes ügyintézés esetén feltét-
lenül tájékozódjanak az ügyfélfogadási 
időpontokról!

Fontos, hogy tartozásaikat adóne-
menként mindig a megfelelő csekken 
teljesítsék és ellenőrizzék a rajta szereplő 
adataik (név, lakcím, adóazonosító szám) 
helyességét és hiánytalanságát!

dr. Körtvélyesi Zsuzsanna
Sajtóreferens, Főosztályvezető

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-magyarországi Regionális Adó 

Főigazgatósága

Vállalkozók,  
vállalkozások!

Kedvező számlavezetési kondíciókat és hiteleket 
kínálunk kezdő és működő vállalkozások részére:

•   Széchenyi Kártya-, Beruházási-, Forgóeszköz- il-
letve Megelőlegező hitelek,

•  Agrár Széchényi- és Gazdakártya hitelek,
•   Új Széchenyi hitel beruházási és forgóeszköz 

fejlesztési célra (minősítéstől függően 5,5–9,0 
%-os kamattal),

•   MFB Vállalkozásfinanszírozási Program, Új Ma-
gyarország Vállalkozásfejlesztési Hitel, Agrárfej-
lesztési Hitel és MFB Agrár Forgóeszköz Hitel (hi-
teltípustól függően 5,7–8,0 % közötti kamattal), 

•  Új Széchenyi hitelgarancia program.

Várjuk érdeklődését 
a Takarékszövetkezet központjában!

Eger, Széchenyi u. 18.
(06 36) 511-080 • (06 36) 511-079

www.egertksz.hu

Az Új Széchenyi Terv keretében a FEBA 2000 
Kft.  (1045 Budapest, Hajnal u. 1.) sikeresen pá-
lyázott munkahelyi képzések megvalósítására. A 
TÁMOP-2.1.3.A-12/1-2012-0298  azonosító szá-
mú,   a „Munkahelyi képzések támogatása a mik-
ro- és kisvállalkozások számára” című pályázattal, 
100%-os fi nanszírozási aránnyal 7 851 121  forint 
vissza nem térítendő uniós támogatáshoz jutott.  
A támogatásból a vállalkozás 14 munkavállalója 
szervezeti és üzleti kommunikáció, valamint angol 
nyelvi képzésben részesült.  A pályázat célja, hogy 
a munkaerő versenyképességének,   kompetenciái-
nak javítása révén növelje a vállalkozás versenyké-
pességét.

Képzések a 
FEBA 2000 Kft.-nél



A feltüntetett kezdőár és az ajánlat 2013. március 1-től visszavonásig, vagy a készlet erejéig érvényes. *A garancia 3 év vagy 100 000 km, a kettő közül előbb elért 
érték erejéig. **A Datahouse Kft. adatai alapján. Duster vegyes fogyasztás l/100km: 5,0-8,9; CO2-kibocsátás g/km: 130-185. A feltüntetett üzemanyag-fogyasztás, 
illetve CO2-kibocsátás a mindenkor hatályos szabályok által előírt mérések eredménye. A képen látható autó illusztráció! Részletek márkakereskedésünkben!

www.daciaeger.hu  I  www.daciagyongyos.hu  

Elvisz bárhová!
Dacia Duster már 2 700 000 Ft-tól

Magyarország legeladottabb SUV-ja 2012-ben.**

3100 000 KM
*

SHICK-R KFT.
3300 EGER, KISTÁLYAI ÚT 20., TEL.: 06 36 511 980, FAX: 06 36 511 981
3200 GYÖNGYÖS, SZURDOKPART ÚT 66., TEL.: 06 37 505 040, FAX: 06 37 505 042 

Dealer DaciaDaciaDusterHoryPneu 210x148_ShickR Eger_Gyongyos.indd   1 3/14/13   1:15 PM

TAkArÍTÓszOlgálAT eger
(06 20) 9359 211

ÖKO TAKARÍTÁS
Szalagfüggöny-, szőnyeg-, 

kárpittisztítás és épülettakarítás.
Magánszemélyeknek és cégeknek 

egyaránt.
Lichtmatrix Technológia felhasználásával

Országos Mikrohitel Program az Alapítvánnyal
Országos Mikrohitel Program • 4,9%

Kedvezményes kamatozású mik ro hitel kezdő és működő mikro vál lal ko zásoknak

•   legfeljebb 7 millió Ft beruházásra és forgóeszközre
•   futamidő: 8 illetve 3 év
•   türelmi idő: maximum 6 hónap
•   minimum 20% önerő szükséges
•   ingatlanfedezet szükséges
•   FIX évi 4,9% ügyleti kamat

Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány
3300 Eger, Trinitárius u. 2. • Tel.: (+36 36) 410 724

A Heves Megyei Vállalkozás- és Területfejlesztési Alapítvány elérhetőségei

3300 Eger, Trinitárius u. 2. Tel.: (+36 36) 410 724
E-mail: info@hmvk.hu • Honlap: www.hmvk.hu

Vállalkozói akadémia
Vállalkozói akadémiánkkal gyakorlati, 

kézzel fogható, a mindennapok szint-
jén hasznosítható ismeretek átadására 
törekszünk. 

Időpontok és témakörök:
1. 2013. március 28. (csütörtök) 

10.00–12.00, HKIK Székháza, Eger. A 
mérleg elemzése, az eredmény kimu-
tatás elemzése, a mutatószámok elem-
zése diagramok alkalmazása a vállalati 
elemzésben.

2. 2013. április 11. (csütörtök) 10.00–
12.00, HKIK Székháza, Eger. Kontrolling 
rendszerek, vállalati tervezés, irányítás, 
átalakulás. Előadó: Dankó Tibor könyv-
vizsgáló (IWT Nemzetközi Gazdasági, 
Vagyonkezelő és Könyvvizsgáló Kft. 
ügyvezető). 

További információ: Zubor Zsoltné 
Kaló Erika, tel.: 36/429-612/111. mellék, 
a 20/669-2426-os telefonszám, e-mail 
az erika.zubor@hkik.hu . 

 „Mire Figyel a hatóság?” tájékozta-
tó előadás

 Időpont és helyszín: 
2013. március 27. (szerda) 10.00, HKIK 

Székház Eger. 
Előadó, témakörök: Dr. Lubai-Bernáth 

Luca, a Heves Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének 
vezetője 

– A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség 
ellenőrzési tapasztalatainak ismerteté-
se

– A 2013-as évet érintő ellenőrzési 
program bemutatása.

A tájékoztató előadás után lehetőség 
nyílik személyes konzultációra is.

Jelentkezési határidő: 2013. március 
26.

További információi: Mester Zsoltné, 
tel.: 36/429-612, 122-es mellék, e-mail: 
andrea.mester@hkik.hu

Könyvelő Klub

Időpontok és helyszínek: 
2013. március 25. (hétfő) 9.00–12.00 

óra, Eger, Faiskola út 15. (HKIK székház), 
illetve 2013. március 25. (hétfő) 14.00–
17.00 óra, Heves, Erkel F. u. 2. (Heves Vá-
rosi Művelődési Intézet).

Előadók: Garancz Andrásné munka-
ügyi szakértő és a Munkaügyi Központ 
munkatársai

Témakörök:  Új Munka Törvényköny-
ve 2012–2013.  (2013. januártól életbe-
lépő változások), Munkaerő-piaci aktív 
támogatások (munkahely teremtő bér-  
és járuléktámogatások)

További információ: Korózs Györgyi 
36/429-612/107, Ivócs Rozália 36/429-
612/123; ivocsrozalia@hkik.hu.

Rendezvényeinkre jelentkezni a 
www.hkik.hu oldalon a rendezvények 
menüpont alatt lehet a megadott ha-
táridőkig.

Meghívó
A Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara tisztelettel meghívja Önt következő márciusi 
rendezvényeire



méDia EGER
Tájékoztatjuk Önöket – számítunk a fi gyelmükre!

WWW.MEDIAEGER.HU 3300 Eger, Törvényház u. 15.  Tel.: (+36 36) 419-999
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