
A Zöld város pályázat keretén 
belül teljesen megújul majd Fü-
zesabony belvárosa, míg az ipari 
park fejlesztése új munkahe-
lyeket teremt. A két beruházás 
nyomán több mint 1,6 milliárdos 
támogatás érkezik a településre. 
Ezzel minden idők legnagyobb 
fejlesztése kezdődött el a város-
ban. A 2014-es önkormányzati 
választások előtt Nyitrai Zsolt 
Nagy Csabával együtt – aki ak-
kor még csak jelölt volt – ígéretet 
tettek arra, hogy a több évtizedes 
egy helyben toporgás után végre 
fejlődő pályára állítják a várost. 
Nyitrai Zsolt tartotta az ígéretét. 

A közös munkának köszönhető 
ez a két fontos, Füzesabonyt és 
térségét érintő döntés. Az ipari 
park a TOP pályázat révén 509 
millió forintot kapott a gazda-
ság élénkítésére, fejlesztésére.  
A polgármester és csapatának 
munkája nyomán a létesítmény 
2015-ben megkapta az Ipari 
Park címet, így végre lehetővé 
vált a vállalkozók számára is 
beruházásaik fejlesztése. A 11,5 
hektáros területen teljes lesz a 
közműellátás, és az utak is meg-
épülnek majd, a szabad vállalko-
zói zóna pedig adókedvezményt 
jelent a befektetőknek.

nyitrai zsolt 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ BESZÁMOLÓJA
Andornaktálya, Átány, Besenyőtelek, Demjén, Dormánd, Eger, Egerbakta, Egerfarmos, Egerszalók, Egerszólát, Felsőtárkány, Füzesabony, Kerecsend, 
Kömlő, Maklár, Mezőszemere, Mezőtárkány, Nagytálya, Noszvaj, Novaj, Ostoros, Poroszló, Sarud, Szarvaskő, Szihalom, Tiszanána, Újlőrincfalva

✓ Elindult az Egert az autópályával összekötő út építése
✓ Eger legnagyobb ipari beruházása: 770 új munkahely jöhet létre
✓ Megújult az egri Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet 
✓ 1,5 milliárdos fejlesztési és 1,2 milliárdos újmunkahely-támogatás Egernek 
✓ Kifizetik az elmaradt cafeteriát az egri kórház dolgozóinak
✓ Hetvenmilliós támogatás Ostorosnak – a Közös Önkormányzati Hivatal 
        energetikai korszerűsítésére, Sarudnak – óvodafelújításra 
        és Tiszanánának – járdaépítésre
✓ Megújult az Ostorosi Közös Önkormányzati Hivatal épülete
✓ Megvalósult a  füzesabonyi Teleki Blanka Általános iskola és a Városi 
        Sportcsarnok teljes nyílászárócseréje és az épületek hőszigetelése
✓ Megújul a Berva-völgyi iparterület
✓ 40 milliós fejlesztés a füzesabonyi Pöttömke Óvodában
✓ Megnyílt az első elektromosautó-töltő állomás Egerben
✓ Megújult a füzesabonyi Hétszínvirág Óvoda
✓ Megnyílt a demjéni Tófürdő
✓ 56-os emlékpontok – Méltó megemlékezések Heves megyében 
        1956 tiszteletére
✓ Hungarikummá vált az Egri Bikavér
✓ Budapest bora lett az Egri Bikavér
✓ Elkészült a szihalmi Magyar-Tár-Ház
✓ Az Iparművészeti Múzeum kincsei az egri várba kerültek
✓ Megújult az egri Szentmarjay Tibor Városi Stadion atlétikai pályája
✓ Rekordösszegű támogatás a füzesabonyi sportnak
✓ Jegyescsomag a fiatal pároknak Egerben

KÖZÖS EREDMÉNYEINK
Lakóhelyének országgyűlési képvise-
lőjeként nagy tisztelettel köszöntöm 
Önt! 

Immár harmadik alkalommal ad-
hatok számot írásban arról, hogy 
országgyűlési képviselőként milyen 
ügyeken dolgozom, és mire jutottunk 
közösen az elmúlt esztendőben. 

Közös erőfeszítéseinknek hála, 
ismét van miről beszámolnom Önök-
nek. Mindenekelőtt köszönöm a sok 
észrevételt és visszajelzést, melyet 
Önöktől kaptam. A képviselői munka 
olyan, mint maga az élet. 

Éppúgy megtalálhatóak benne a 
siker pillanatai, mint az alkotás ne-
hézségei. A munkám dolgos hétköz-
napjai arra irányulnak, hogy az idő és 
az elvárások szorításában feloldjam 
a konfliktusokat, és összefogással 
a közösségünket szolgáló döntések 
szülessenek. 

Ezt elérni sokszor elég nehéz – ám 
annál értékesebb –, és ezért megtisz-
telő feladatként tekintek hivatásomra. 

Az elmúlt időszak legnagyobb ered-
ményének azt tartom, hogy annyi év-
tized után végre elindult az Eger váro-
sát az M3-as autópályával összekötő, 
M25-ös út építése. 

Az út megléte minden itt élő ember 
életét meg fogja könnyíteni. Örömmel 
jelentem, hogy a választókerület mind 
a 27 településén megvalósul legalább 
egy, a helyi emberek által kért és tá-
mogatott fejlesztés, beruházás. Ter-
mészetesen még nagyon sok munka 
áll előttünk, de állunk elébe! 

Számítok Önökre, és Önök is szá-
míthatnak rám! 

Köszönöm a támogatását!
Az Ön országgyűlési képviselője:

NYITRAI ZSOLT
miniszterelnöki megbízott

országgyűlési képviselő

Befektetések Egerben: 
több száz új munkahely jön létre a közeljövőben

KAPCSOLAT
nyitraizsolt.hu
    facebook.com/NyitraiZsolt
e-mail: uzenet@nyitraizsolt.hu
nyitrainsta

Füzesabony, Fidesz-iroda
3390 Füzesabony, 
Baross Gábor u. 12.
Tel.: +36 30 3353716

Nyitvatartás: 
szerda és péntek: 14:00–18:00

Egri Polgárok Háza
3300 Eger, II. Rákóczi Ferenc út 45.
Tel.: +36 20 2219449
e-mail: mail@egripolgarokhaza.hu

Nyitvatartás:
szerda–péntek: 15:00–19:00

1,2 milliárdos fejlesztési támogatás Eger Déli 
iparterületének fejlesztésére.

A projekt költségeihez az önkormányzat vár-
hatóan 300 millió forinttal járul hozzá, amelyből új 
területek megvásárlását tervezik. A város vezetése 
kezdeményezi, hogy a fejlesztés elnyerje a „kiemelt 
kormányzati beruházás” rangot. 

1,5 milliárd támogatási összeg segíti Eger Keleti 
városrész gazdaságfejlesztését, a munkaerő-mo-
bilitás ösztönzését, valamint a Felnémeti alközpont 
fejlesztését. A Kertész utca teljes felújítását, valamint 
a Berva-lakótelepen egy nagy parkosított terület ki-
építését valósítják meg.

– 2015-től mód nyílik a 2. szakképzés ingyenes 
megszerzésére. Az eltelt időszak óta 16 ezren éltek 
ezzel a lehetőséggel, és 50 ezren kötöttek tanuló-
szerződést.

Nyitrai Zsolt megállapodott Ésik Róberttel, a 
Nemzeti Befektetési Ügynökség elnökével abban, 
hogy Egerben vállalkozói fórumot tartanak annak 
érdekében, hogy a megyeszékhelyen és környékén 
több száz új munkahely jöjjön létre. 

31 milliárd forintos beruházást hoz a konszern. 
Ismét Egerre esett a ZF választása.

A 31 milliárd forint értékű befektetés százaknak 
ad munkát a térségben, ezért azt a magyar állam 
6,7 milliárddal támogatta. A ZF Hungária jelenleg 
nem kevesebb mint 44 százalékos hazai beszállítói 
aránnyal dolgozik. A magyar autóipar tavaly minden 
idők legmagasabb termelési értéket – 2870 milliárd 
forintot – állított elő. 

2 milliárd forintos repülőgépipari beruházást va-
lósít meg Egerben a svájci állami kézben lévő RUAG 
csoport.

 A RUAG fejlesztése 2 milliárd forintos (6 millió 
eurós) befektetés révén 180 embernek biztosít majd 
új munkahelyet Egerben. A kormány 382 millió fo-
rintos vissza nem térítendő támogatást nyújt a be-
ruházáshoz. 

KEDVES HÖLGYEM! TISZTELT URAM!

Megvalósul az Egert az autópá-
lyával összekötő út építése. A Mo-
dern Városok Program keretében 
Orbán Viktor miniszterelnök az 
egri városházán aláírta azt a ter-
vet, melynek eredményeként az 
eddigi 2×1 sávos helyett 2×2 sá-
vos szakasz épül az autópályáig. 
A beruházás alapkőletételén Nyit-
rai Zsolt országgyűlési képviselő 
elmondta: – Eger eséllyel pályázik 
a 2023-as Európa Kulturális Fővá-
rosa címre, ám ez a projekt sem 
képzelhető el a közlekedés mi-
nőségének javítása nélkül. Eger 
ugyanis a külföldi és hazai turisták 
kedvelt célpontja, itt található a 
leglátogatottabb vidéki múzeum, 
az egri vár, van Bazilikánk, Líce-
umunk, vannak kiváló boraink és 
gyógyvizeink. Ezért is elengedhe-
tetlen az infrastruktúra fejlesztése. 
Megváltozik az itt élő emberek 
élete, mert az új út mintegy 15-20 
perccel rövidíti le Eger és Buda-

pest között az utazási időt, növeli 
majd az utazás biztonságát és 
minőségét, ugyanakkor teher-
mentesíti a környező települések 
forgalmát is. Az alapkő letételekor 
ki kell jelentenünk, hogy a most 
elkezdődő beruházás megváltoz-
tathatatlan, visszafordíthatatlan 
és eltéríthetetlen! – jelentette ki a 
honatya. Majd hozzátette: köszö-
net illeti azt a több ezer embert, 
aki kitöltötte az internetes petí-
ciót, és kitartott az M25-ös ügye 
mellett. Ők voltak azok, akik nem 
hagyták, hogy eltérítsenek minket 
az eredeti tervektől és határidők-
től. Az új út haszonélvezői a csalá-
dok, a diákok, a vállalkozók – akik 
a fejlesztésnek hála új munkahe-
lyeket teremthetnek –, valamint 
a külhoni és belföldi turisták mind 
nyertesei a beruházásnak, hiszen 
Eger és a megye fejlődése előtt 
új távlatok nyílnak meg az új sza-
kasz megépítésével.

28,5 millió forintot kapott a kézilabda és a labdarúgás utánpótlásá-
nak neveléséhez az FSC. Orbán Viktor kormánya 2010-ben vezette 
be a társasági adó sportcélú felajánlását (TAO), ami nagy segítséget 
jelentett a spottámogatás rendszerében. Jellemző, hogy az utóbbi öt 
évben kétszeresére nőtt az igazolt versenyzők száma, 300 új létesít-
mény épült, 500 pedig megújult. Nagy Csaba polgármester, aki egy-
ben a Füzesabonyi Sport Club (FSC) elnöke, kérdésünkre elmondta, 
a kapott összeget utazási költségre, a szakemberek bérére, valamint 
sportfelszerelések vásárlására fordítja majd az egyesület.

Épül az M25-ös

28,5 millió forint az FSC-nek  

Rekordösszegű támogatásokkal 
fejlődik Füzesabony

Komoly erőfeszítések 
árán, nagy akadályok 
leküzdése után vég-
re megvalósult az egri 
Markhot Ferenc Kórház 
7,3 milliárd forintos fej-
lesztése. Felavatták a 
háromszintes modern 
épületet, benne – egye-
bek mellett – a sürgős-
ségi, az intenzív és a 
gyermekosztályt, a köz-
ponti műtőt, a laborató-
riumot, a konyhát és az 
étkezőt. Olyan korszerű 
diagnosztikai eszközök 
kerültek beszerzésre, 
mint a CT, az MR és 
a higiéniai sterilizáló 
géppark. Ugyanakkor 
Egerben végre sikerült 
megoldani a cafetéria-
kifizetések ügyét is – a 
jóváhagyott megállapo-
dás szerint 1201 dolgo-
zó kaphatja meg össze-
sen 300 millió forintnyi 
elmaradt járandóságát.

Közös sikerünk: 
megújult 

a megyei kórház



VÁMOSI LÁSZLÓ, 
ANDORNAKTÁLYA 
Az utóbbi évtizedek 
legnagyobb munkála-
taként elkezdődött a 
megyeszékhelyet az au-
tópályával összekötő út 
(M25) építése, mely az 

Eger–Füzesabony és Mezőkövesd irányból 
fogja a forgalmat elvezetni a falu főútjáról. 
Az út menti területekre iparterület-fejlesz-
tési pályázatot adtunk be 140 millió forint 
értekben.

GÖNCZI MIHÁLY, 
ÁTÁNY 
Átány község a pályáza-
tai keretében összesen 
266 millió Ft támogatást 
nyert el. A BM támoga-
tásával a START mun-
kaprogram keretében 

növénytermesztésből és állattenyésztésből, 
valamint saját erős építmény megépítésé-
ből az év folyamán 30 milliós értéket állí-
tottunk elő.

BOZSIK CSABA, 
BESENYŐTELEK
Örülünk, hogy a be-
senyőtelki Dr. Berze 
Nagy János Általános 
Iskola több mint 148 
milliót forintot nyert 
el a pályázaton. Ebből 

az összegből jut a tetőszerkezet és a 
homlokzat szigetelésére, valamint felü-
letkezelésére is. Emellett nyílászárókat 
cserélnek, felújítják a mosdókat, és 
megújul két tanterem. Továbbá lehető-
ség lesz az orvosi rendelő, a színházte-
rem és a tornaterem korszerűsítésére, 
de elkezdődnek a biztonsági kamerák 
telepítéséhez szükséges kivitelezési 
munkák is. A Nemzeti Sportközpontok 
támogatásával  sportcsarnok-beruhá-
zás kezdődhet településünkön.
 

RAJNA KÁLMÁN, 
DORMÁND 
Dormánd benyújtotta az 
óvoda bővítésére a pályá-
zatát, több mint 70 millió 
forintból újulhat meg az in-
tézmény. Bízunk a pályáza-
tunk pozitív elbírálásában.

FODOR GÉZA,
DEMJÉN
Demjén szeretné to-
vább bővíteni a meg-
levő kerékpárút hosz-
szát, amihez sikerült 
pályázati pénzt nyerni. 
Terveinkben szerepel 

az út Kerecsend irányába való továbbépí-
tése is. A konszolidációban részt nem vett 
települések támogatásában elnyerhető 
pénzből a település egy utcája felújítását 
terveztük be, ami tartalmazza az úttestet 
és a járdát.

HABIS LÁSZLÓ,
EGER
Középpontban a mun-
kahelyteremtés. Jelen-
tős infrastrukturális 
fejlesztéseket hajtot-
tunk végre, illetve ké-
szítettünk elő az elmúlt 

időszakban. Ez – egyebek mellett – a déli 
iparterület bővítését, új üzemek létesítését 
szolgálja. Munkánk a kormány támogatá-
sát élvezi: jelentős pénzügyi források állnak 
rendelkezésre út- és közműépítésre, ipari 
beruházás finanszírozására.

Több városi fejlesztés nemzetgazda-
sági szempontból kiemelt minősítést ka-
pott. Számos kulturális és sporteseményt 
szerveztünk és támogattunk azért, hogy 
az Egerbe látogató turisták új élmények-
kel gazdagodjanak. Sportlétesítményeket 
korszerűsítettünk az egészségtudatos 
életmód kialakítását segítve. Nagyra ér-
tékeljük a közös munkát Nyitrai Zsolt or-
szággyűlési képviselővel, akivel  együtt  
dolgozunk céljaink megvalósításáért.

VARGA TIBOR,
EGERBAKTA 
A Területfejlesztési Ope-
ratív Programban két 
pályázatot is benyújtot-
tunk, a szociális intéz-
mény és a művelődési 
ház újulhat meg több 

mint 130 millió forint értékben. A képviselő-
testület pozitív támogatói döntésre vár.

PETRIK LÁSZLÓ,
EGERFARMOS
A Start közmunkaprog-
ramnak köszönhetően 
útjaink és épületeink 
felújítása, állagmegóvá-
sa folyamatosan zajlik. 
Hamarosan elkezdődik a 

Rákóczi út felújítása, melyre 14,5 millió Ft-ot 
nyertünk. A hónap végén beadásra kerül a 
Közösségi Ház felújítására készült pályáza-
tunk. Ősszel elindul a négy település közös 
szennyvízcsatorna-hálózatának tervezése.

VARGA ISTVÁN, 
EGERSZALÓK
A tavaly elkészült ke-
rékpárút napelemes 
LED-világítással bővült, 
és 260 millió forint 
értékben nyertünk el 
pályázatot a faluköz-

pont megújítására. A település fejlődése 
töretlen, több pályázatunk is elbírálás alatt 
van. Büszkék vagyunk a sikeres Showdomb 
Fesztiválra, amely nagy népszerűségnek 
örvend, és Egerszalók jó hírnevét öregbíti. 

VEREBÉLYI GYÖRGY,
EGERSZÓLÁT
A Tájház rekonstrukció-
jára pályázatot nyújtot-
tunk be, ami 26 millió 
forint támogatást nyert 
el a Vidékfejlesztési 
Programból. Szerettük 

volna a polgármesteri hivatalt és az orvosi 
rendelőt is felújítani, de sajnos az épüle-
tek vizesedése miatt erre nem nyílt lehe-
tőségünk. Az elmúlt egy év legnagyobb 
eredményének azt tartom, hogy a faluban 
megszűnt a munkanélküliség. A kormány 
intézkedéseinek köszönhetően mindenki el 
tudott helyezkedni a munkaerőpiacon.

JUHÁSZ ATTILA SIMON,
FELSŐTÁRKÁNY
Az elmúlt időszakban 
az önkormányzat saját 
forrásból finanszírozott 
beruházásain túl újra 
napirenden vannak a 
pályázatokból megvaló-

suló fejlesztések. A polgármesteri hivatal 
informatikai fejlesztését követően elké-
szült a Várhegy lakókertben a szabadtéri 
fitneszpark, szeptemberben indul a családi 
bölcsőde és a konditerem épületének teljes 
körű felújítása. A bervai út rendbetétele az 
első gyakorlati lépése volt egy nagy ívű 
iparterület-fejlesztési elképzelésnek, mely-
nek eredményeként biztosított lesz a tele-
pülés hosszú távú fejlődése. 

NAGY CSABA,
FÜZESABONY
Több évtized után ennek 
a városvezetésnek jutott 
osztályrészül, hogy kéz-
zelfogható közelségbe 
kerül a belváros átalakí-
tása. Ezzel egy régi adós-

ságot törlesztünk az itt élők felé. Ez az ön-
kormányzat legnagyobb projektje, de emellett 
a munkaerő helyben tartását is szolgálja az 
ipari park, és megépül a Füzesabonyt Sziha-
lommal összekötő kerékpárút is. Az elkép-
zeléseink állhatatos támogatásáért köszönet 
illeti Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselőt.  
A füzesabonyiaktól pedig türelmet és megér-
tést kérek a beruházások ideje alatt.

SÁRI LÁSZLÓ,
KERECSEND
A TOP-os forrásból 
szociális intézményünk 
újul meg, több mint 42 
millió forint értékben. 
Óvodánk is több mint 
40 millió forintra pályá-

zott, bízunk a pozitív döntésben. 

TURÓ TAMÁS,
KÖMLŐ
Engedjék meg, hogy be-
számoljak településünk 
egyéves fejlődéséről, 
melyet többek között a 
közfoglalkoztatásnak, 
azon belül pedig a START 

munkaprogramnak köszönhetünk. Megújult a 
közpark, a temető kerítése, és több kilomé-
ter járdát építettek a közmunkásaink. Az idei 
évben önkormányzatunk sikeresen pályázott 
egy 56-os emlékmű létrehozására, mely a 
közparkban került megépítésre. Ezzel együtt 
most már azt is elmondhatjuk, hogy települé-
sünk összképe évről évre szebb. A településen 
élők elégedettségére közmunkásaink minden 
utcában, minden ház előtt lenyírják a füvet, 
és tisztán tartják településünket. Összességé-
ben elmondhatom, hogy a fejlődő tendencia 
nem állt meg, és nem is fog. Folyamatosan 
azon dolgozunk, hogy településünk ne csak 
szép, hanem élhető lakóhelye is legyen az itt 
élő embertársainknak, hiszen nemcsak egy 
községet, hanem egy közösséget is alkotunk.

HANUSZIK CSABA,
MAKLÁR
Megépült a sportcent-
rum közel 200 millió 
forintból, és 140 millió 
forintról várunk pozitív 
döntést, hogy az önkor-
mányzati épületek meg-

újuljanak. A közeljövőben 150 millió forintos 
kerékpárúthálózat-bővítést is tervezünk.

BUKTA MÁRIA,
MEZŐSZEMERE
Három pályázaton nyer-
tünk. A szociális intézmény, 
egy intézmény és egy óvo-
da megújulására vár a tele-
pülés. Bízunk benne, hogy 
a további pályázatunk is 

sikeres lesz, és elindulhatnak a fejlesztések.

TÓTHNÉ SZABÓ ANITA,
MEZŐTÁRKÁNY
Az elmúlt években erőfe-
szítéseinknek és pályázati 
támogatásoknak köszön-
hetően intézményeink 
sorra megszépültek, új 
óvodát építettünk, az ál-

talános iskolát, az orvosi rendelőt és a polgár-
mesteri hivatalt jelentős mértékben felújítottuk. 
Sikerült komoly előrelépést tenni a környezetvé-
delem terén is, hiszen mintegy 3 milliárd forint 
összegű uniós és hazai forrást biztosító, aláírt 
támogatási szerződéssel rendelkezünk. Mező-
tárkány jó úton halad, és a csatornahálózat ki-
épülésével megnyílik a lehetőség a településen 
a nagyarányú útfejlesztések irányába is, ame-
lyekhez szintén folyamatosan forrást keresünk.

OROSZ JÓZSEF,
NAGYTÁLYA
Nagytálya két nyertes 
TOP-pályázattal rendel-
kezik. A kivitelezés az 
előkészületi szakaszának 
végén tart, így hamarosan 
megkezdődhetnek a mun-

kálatok is. Az egyik az orvosi rendelő, a másik 
az óvoda energetikai felújítását célozza meg. 
Benyújtásra került Andornaktályával konzor-
ciumban a két községet összekötő kerékpárút 
építésére irányuló kezdeményezés, melynek 
sikeréért szurkol most a három falu, Maklár-
Nagytálya-Andornaktálya apraja-nagyja.

DR. DARVAINÉ 
DR. KÁDÁR KATALIN,
NOVAJ
50 millió forintra ad-
tunk be pályázatot az 
óvodára és energetikai 
felújításra.

BÓTA GÉZA,
NOSZVAJ
A rendezvénytereink bővíté-
sével, azok minőségi javítá-
sával, a szolgáltatások sok-
színűvé tételével kívánjuk a 
hozzánk irányuló turizmust 
továbblendíteni. Terveink 

szerint megtörténik Síkfőkút átgondolt fejlesztése, 
az új „BORPLACC” létrehozása, a faluközpont át-
alakítása és a virágosítás újragondolása.

BÖJT LÁSZLÓ,
OSTOROS
Ostoros Község Önkor-
mányzata a 2017. év-
ben is tovább folytatja a 
település fejlesztését és 
a lakosság közérzeté-
nek javítását. 2017-ben 

pályázati segítséggel megvalósult az ön-
kormányzati hivatal energetikai korszerűsí-
tése. A lakásépítéshez kapcsolódó kedvező 
kormányzati intézkedések hatására erőtel-
jesen beindult a Tópart lakópark beépíté-
se, ami pozitív hatást gyakorol a település 
életére.

BORNEMISZA JÁNOS,
POROSZLÓ
Poroszló település ide-
genforgalma jelentősen 
megnőtt. A vendégéj-
szakákat tekintve átlép-
tük a „bűvös” 30 000-et. 
Nyertünk az orvosi ren-

delő felújítására 55 millió forintot. Az ál-
talános iskola rekonstrukciójára Sarud és 
Poroszló település 308 millió forintot nyert 
pályázaton, ez utóbbit az intézményfenn-
tartó nyújtotta be. Poroszlón minden dolgos 
embernek van munkája.

TILCSIK ISTVÁN,
SARUD
Nagy örömmel mond-
hatjuk, hogy Sarud is, 
talán egy kicsit lassan, 
de biztosan elindult a 
fejlődés útján. A köz-
munkaprogramon kívüli 

beruházásként elkészült az óvodánk külső 
felújítása. Az idegenforgalmi vendégéjsza-
kák számai csúcsot döntenek, ami újabb 
feladat elé állítja a szolgáltatókat. Egyre 
többen látogatnak a Tisza-tóhoz, Sarudra, 
ami stabilizálja községünk jövőjét.

SZABÓNÉ BALLA 
MARIANNA,
SZARVASKŐ
Szarvaskő gazdagodott 
egy 56-os emlékművel, 
valamint a TOP-on belül 
egy 109 milliós beruhá-
zás lehetőségével.

BÓTA JÓZSEF SÁNDOR,
SZIHALOM
Sikeres évek és biz-
tató jövő! Sikerekben 
gazdag időszakot zár-
hatunk Szihalom éle-
tében, és reményteljes 
folytatást biztosítanak 

a 2017-ben elnyert pályázataink is. Az 
elkövetkezendő ciklusban a már elnyert 
pályázataink mellett szeretnénk egy pi-
actér-vásártér kialakítására, a turisztikai 
fogadóképesség növelésére, úthálózatunk 
és a közterületek felújítására és a Zsóry-
üdülőterületünk szennyvízhálózatának ki-
építésére pályázni.

DR. TÓTH JÓZSEF,
TISZANÁNA
Községünk turisztikai 
vonzerejét tovább kí-
vánjuk növelni a jövő-
ben is. Ehhez jó alapot 
ad az a 250 millió forin-
tos pályázati támogatás, 

amely üdülőterületünk, a Dinnyéshát továb-
bi fejlesztését szolgálja.

ZSEBE ZSOLT,
ÚJLŐRINCFALVA
A megye egyik legki-
sebb településének pol-
gármestereként vallom, 
hogy őszinte emberi 
kapcsolatokat, össze-
tartozást, embertársa-

ink megbecsülését leginkább csak olyan 
kis közösségekben lehet megélni, ahol az 
odafigyelés, a segítségnyújtás, a múlt tisz-
telete és a jövő tudatos építése nemcsak 
szavakban, hanem mindennapi tettekben is 
megmutatkozik.

Gazdag és különleges programokkal, akciókkal, ren-
dezvényekkel sikerült méltó módon megünnepelni 
az ötvenhatos forradalom 60. évfordulóját. Eger két 
óriás falfestménnyel is büszkélkedhet, melyek közül 
az egyiket Wittner Mária ötvenhatos szabadság-
harcossal közösen avatta fel Nyitrai Zsolt. Az egri 
’56-os emlékbizottság a Bródy Sándor Könyvtárban 
kiállítást szervezett, melynek anyaga a Lenkey Já-
nos szülőházában kialakítandó Szabadság házában 
kap majd végleges elhelyezést. Megjelent Szecs-
kó Károly könyve a forradalom egri eseményeiről, 
valamint elkészült Király Róbert szobrászművész 
ötvenhatos plakettje, emellett a már elhunyt egri 
forradalmár – Bíró Lajos – festményeiből nyílt kiál-
lítás a Ziffer Sándor Galériában. A Büszkeségpont 
pályázatok keretében Andornaktályán, Átányban, 
Egerfarmoson, Egerszalókon, Felsőtárkányban,                                      
Füzesabonyban, Kerecsenden, Kömlőn, Makláron, 
Mezőszemerén, Mezőtárkányban, Nagytályán,     
Ostoroson, Poroszlón, Sarudon, Szarvaskőn,                                                                       
Szihalmon és Tiszanánán avattak szobrokat, emlék-
helyeket. Demjén „Emlékezz az 1956-os forradalom-
ra a Fröccs Forrásban” címmel nyert a „Romkocs-
ma” pályázaton. 

CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET!

Eger és térségének települései is csak akkor fejlőd-
hetnek, ha folyamatosan fejlesztjük az infrastruktú-
rát, és a környék lakossága, az itt működő vállal-
kozások és az idelátogató turisták is megbízható 
módon juthatnak el az adott településekre – mondta 
Nyitrai Zsolt a bervai bekötőút átadásán. A közel 
egy kilométer hosszúságú szakaszon 1971 óta nem 
történt felújítás, pedig naponta 1700 jármű halad itt 
át, főként kamionok és teherautók. Az elkészült út 
főként az ipari park vállalkozásainak munkáját köny-
nyíti majd meg. A most felújított szakasz – amely 
a Magyar Közút saját, 70 milliós beruházásában 
valósult meg – a szakemberek és az önkormány-
zatok együttműködését példázza – hangsúlyozta 
az országgyűlési képviselő. Megújult az Ostoros és 
Eger közötti út is. A felújítás itt is indokolt volt, hiszen 
1974 óta nem nyúltak ehhez az úthoz. Naponta 
3300 jármű halad keresztül az említett szakaszon, 
amelyből most több mint félkilométernyit adnak át a 
forgalomnak kiváló minőségben.

Heves megyében eddig összesen 82 pro-
jektről született támogatói döntés, így 51 
településen 13,1 milliárd forint értékben 
kezdődhetnek meg a beruházások, me-
lyeknek forrása a Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program. Többek között 
kiépül Egerszalók faluközpontja, megújul 
Dinnyéshát és a település út- és járdahá-
lózata Tiszanánán, Átányban a község 
vízelvezetési rendszere kerül felújításra, 
a Füzesabonyi járásban foglalkoztatási 
együttműködések támogatása kezdődik. 
Mezőszemerén az egészségügyi alapellá-
tás, Nagytályán ugyancsak az egészség-
ügyi alapellátás és az óvoda infrastruktu-

rális fejlesztése valósul meg. Szarvaskőn 
tovább folytatódik a turizmusfejlesztés, Sa-
rudon megújul az óvoda, Poroszlóval közös 
projektben iskolafejlesztés lesz. Szihalmon 
– az év elején átadott Magyar-Tár-Ház mel-
lett – bölcsőde létrehozására és külterületi 
vízelvezetésre, Újlőrincfalván pedig a pol-
gármesteri hivatal energetikai korszerűsíté-
sére kerül sor. A nyáron adták át Ostoroson 
a megújult Közös Önkormányzati Hivatalt. 
Nyitrai Zsolt megyei fejlesztésekért felelős 
miniszteri biztosként elsőrendű feladatának 
és céljának tartja, hogy minél több forrás-
hoz jusson a térség a 2014–2020-as uniós 
fejlesztési ciklus során. 
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Együtt A POLGÁRMESTEREKKEL 
településeink sikeréért!

Újabb fejlesztések Eger 
térségének közlekedésében

Szépen fejlődnek 
a választókerület települései

Méltó módon emlékeztünk 
1956 hatvanadik évfordulóján

Az egri várban március 21-én tartott ülésén hungari-
kummá nyilvánította az Egri Bikavért a Magyar Hun-
garikum Bizottság. – Hosszú út vezetett ehhez a tör-
ténelmi bejelentéshez, hiszen egy esztendővel ezelőtt 
kezdeményeztem az Egri borvidék zászlóshajójának 
számító vörös cuvée hungarikummá nyilvánítását – 
mondta Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselő. 

A XXI. Egri Bikavér Ünnepen első alkalommal koc-
cinthattak a hungarikummal a borkedvelők az Érsek-
kertben. A világhírű filmszínész, Franco Nero is Egerbe 
látogatott a Bikavér Ünnep tiszteletére. A sztár több-
ször járt már hazánkban, így módja volt megkóstolni a 
finomabbnál finomabb magyar borokat, de külön öröm 
számára, hogy újabb kellemes tapasztalatokat szerez-
het Egerben. Nyitrai Zsolt  miniszterelnöki megbízott, 
országgyűlési képviselő meghívását a Bikavér Ünnep-
re Tarlós István, Budapest főpolgármestere is elfogad-
ta, aki nem jött „üres kézzel”, egy örömteli hírt jelentett 
be a borünnepen, mégpedig hogy az Egri Bikavér lett 
Budapest hivatalos bora. A városvezető elmondta, 
ezentúl büszkén fogja ajándékozni és hirdetni az Egri 
Bikavért és az Egri Csillagot Budapest vendégeinek, 
turistáknak és budapesti polgároknak. Nyitrai Zsolt ki-
emelte, az elkövetkező időszakban is arra fognak töre-
kedni, hogy minél több országosan és nemzetközileg 
is ismert személyt hívjanak meg a megyeszékhelyre, 
ezzel is Egerre irányítva az ország figyelmét.

Jó évet zárt 
az Egri Bikavér!

Aktívan a felső-
tárkányi sportparkban

EGRI BIKAVÉR – HUNGARIKUM
KÖSZÖNJÜK, BIKAVÉR! KÖSZÖNJÜK, EGER!

Baán László, a Szépművészeti Múzeum 
főigazgatója – egyiptomi tárlat költözik az egri várba

A recski munkatábor áldozatai előtt 
hajtottunk fejet Boross Péter 
miniszterelnökkel

Pintér Sándor Egerben

Lévai Anikó Egerben. 
Épül az Ökumenikus Segélyszervezet megyei bázisa

Kubatov Gábor az Egri Csillag Szalon vendége

Koltai Lajossal, az EKF 2023 művészeti vezetőjével

Együtt 1956 egri hőseivel

Támogatás a Beatles MúzeumnakTarlós István főpolgármesternél – az Egri Bikavér Budapest bora

„Tudomány, hit, művészet” – EKF 2023!

A célunk, hogy 2023-ban Eger legyen Európa Kulturális Fő-
városa, ezzel a megyeszékhely végérvényesen rákerüljön a 
kontinens turisztikai térképére – jelentette ki Nyitrai Zsolt mi-
niszterelnöki megbízott, Eger és térsége országgyűlési kép-
viselője.

A honatya hozzátette: – Óriási lehetőség áll Eger előtt, 
ezért is dolgozunk azon, hogy minél több nívós attrakciót hoz-
zunk a megyeszékhelyre, ugyanakkor sok egri, illetve Heves 
megyei programot szervezünk az országban és a fővárosban. 
Itt kell megjegyezni – folytatta –, hogy Eger az egyetlen vidéki 
település, amely testvérvárosi kapcsolatot ápol Budapesttel. 
Az egri vár, sportsikereink és infrastruktúránk, a hungarikum-
má vált első vörösbor, az Egri Bikavér, az érseki látogatóköz-
pont vagy az, hogy itt található Dante Isteni színjátéka első ki-
adásának egyik példánya (a háromból), mind arra sarkallja az 
egrieket, hogy nyerjenek ezen a pályázaton. 2023-ra a kiváló 
infrastrukturális feltételek is elkészülnek a TOP és a Modern 
Városok Program pályázatai keretében, vagy épp a jelenleg 
kivitelezés alatt álló M25-ös gyorsforgalmi út.

Ennek jegyében fogadta Eger a várban a Szépművészeti 
Múzeum egyiptomi kiállítását, amely időarányosan a leglá-
togatottabb tárlata lett a város történetének. Hasonló sikerre 
számíthat az Acél és Arany, az Iparművészeti Múzeum nagy-
szabású kiállítása. A pályázat a „Tudomány, hit, művészet” 
hármas jelszó mentén valósul meg, Koltai Lajos művészeti 
igazgató vezetésével, aki elmondta, elképesztő értékek van-
nak a városban, ezt a fény segítségével kívánja megmutatni.

Az EKF 2023 kapcsán Egerbe érkezett Franco Nero világ-
hírű színész és rendező, a látogatással kapcsolatban Nyitrai 
Zsolt honatya elmondta: nagyon fontosnak tartja, hogy még 
több világhíresség látogassa meg a várost a jövőben, hogy 
népszerűsítsék a pályázatunkat, és beszéljenek kedvező sze-
mélyes tapasztalataikról.
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Közös sikere az egri borászoknak: 
hungarikum lett az Egri Bikavér!
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MARADJUNK KAPCSOLATBAN!

Lakcím:

Név:

Postacím:

Telefonszám:

Véleményét a lap alján feltüntetett postai címek valamelyikére várjuk. 
Személyesen eljuttathatja az Egri Polgárok Házába vagy a FIDESZ füzesabonyi irodájába. Köszönjük!

Aláírás:

nyitrai zsolt 
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ BESZÁMOLÓJA

Lőrincz György 
Heves Megye 
Nagykövete!

e-mail-cím:

Magas állami kitüntetés 
Tóth Ferenc borásznak

Pedagógusok köszöntése EgerbenAz Iparművészeti Múzeum 
„turnézik” Egerben

Megnyílt az első elektromos 
töltőállomás

Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger 
és térsége országgyűlési képviselőjének 
kezdeményezésére az Egri borvidék és az 
egész ország jól ismert bortermelőjének, 
Tóth Ferencnek a munkáját ismerték el au-
gusztus 20-án. A Magyar Arany Érdemke-
reszt kitüntetést Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter a Budapesten rendezett 
díszünnepségen adta át. A borász az egri 
borászati tradíciók – különösen a kadarka faj-
ta – megőrzéséért, több évtizedes, elhivatott 
szakmai tevékenységéért, valamint a híres 
„Várvédő Cuvée” megalkotásáért érdemelte 
ki a kitüntetést.

A nagy sikerű Egyiptom-tárlat 
rekordnak számító látogatott-
sága után az Iparművészeti 
Múzeum anyagának színe-java 
most megtekinthető a legújabb 
időközi kiállításon az egri vár-
ban. Az Iparművészeti Múzeum 
épületének felújítási munkái mi-
att a korábban Tokióban és Isz-
tambulban is bemutatott, 2-300 

darabos gyűjtemény további 
kuriózumokkal kiegészülve egy 
a 15. századtól a 21. századig 
terjedő időszak műtárgyaiból 
állt össze. Ezzel egy „kis ipar-
művészeti múzeum” jött létre 
a Dobó István Vármúzeumban 
Acél és arany címmel, amit a 
látogatók november végéig te-
kinthetnek meg.

Az idei pedagógusnap alkalmából országgyűlési kép-
viselői okleveleket adott át Nyitrai Zsolt a városházán 
egri és Eger környékbeli pedagógusoknak. Elisme-
résben részesült: Bata Róbertné, Batári Antal, Bíró 
Csaba, Fodor János, Gönczi Sándor, Kékesi László, 
valamint Petrovai Józsefné. A honatya kiemelte, a 

kormány megbecsüli és segíti a pedagógusok mun-
káját, ez abból is látszik, hogy a pedagógusok átlag-
bére 2010 és 2017 között mintegy 50 százalékkal 
lett, illetve lesz magasabb. 200 ezer szakember szá-
mára dolgozta ki a kormány a pedagóguséletpálya-
modellt.

Mind a kormány, mind az egri önkormányzat in-
tézkedései nagyban segítik az árammal működő 
autók elterjedését. Ennek köszönhetően közel 
egy éve használhatják az elektromos járművel 
rendelkező autósok az egri töltőállomást a Ka-
tona téri parkolóházban, ráadásul ezek a jármű-
vek a városban is ingyen parkolhatnak. – A kor-
mány célja, hogy minél több, árammal működő 
autó fusson a magyar utakon, és megvalósuljon 
a környezetbarát közlekedés az országban és 
megyénkben egyaránt – fogalmazott Nyitrai 
Zsolt miniszteri biztos. Az elképzelések szerint 
2020-ra 3 ezer töltőállomás és 30 ezer villany-
nyal működő jármű lesz az országban.

’56-os 
Büszkeségpontok
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állító emlékmű építése 
Ostoros: A „nemzeti forradalom lángja” 
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Lőrincz György borász lett 
Heves Megye Nagyköve-
te. A megtisztelő címre 
Nyitrai Zsolt terjesztette fel 
őt munkássága, pályafutá-
sa elismeréséül.

Köszönöm az együttműködést! 
Folytassuk a közös munkát!


