nyitrai zsolt
ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ ÉVES 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

TELEPÜLÉSEINK FEJLŐDŐ PÁLYÁRA ÁLLTAK KÖZÖS EREDMÉNYEINK
Kedves Hölgyem! Tisztelt Uram!

Egy éve alakult meg az új Magyar Országgyűlés, ahol az Önök bizalmából képviselhetem az
itt élő polgárok és települések érdekeit, céljait.
Eger és térsége országgyűlési képviselőjeként rendkívül fontosnak tartom azt, hogy ne
csak négyévente, hanem folyamatosan beszámoljak az itt élő polgároknak az elvégzett
munkáról.
Ilyen módon már hagyományosan évente
írásban adok számot Önöknek a közös eredményeinkről és az előttünk álló feladatokról.
Én is tapasztalom, hogy a közéletben nehéz gyors sikereket elérni, de egy esztendő
már egy olyan időtartam, amelyet be lehet
ilyen formában mutatni.
Térségünk fejlődő pályára állt, összekötjük
Egert az autópályával, megkezdődik a megyeszékhelyt elkerülő út tervezése is.
Majd mindegyik településen megvalósul
valami szép terv, vagy éppen teljesítünk egy
régi adósságot. Ennek kapcsán köszönöm a
polgármester kollégák együttműködését, nélkülük nem jutnánk előre, hiszen ők a vidék
motorjai.

Ősszel, az önkormányzati választáson a
településünk jövőjéről döntünk, bízom abban,
hogy a rátermett települési vezetőinkkel tudjuk
folytatni a közös munkát: fejlődő pályára álltunk, és nem fordulhatunk vissza!
A térségünknek komoly bevételi forrása a
turizmus, amely évről évre jobb számokat produkál, mind többen döntenek úgy, hogy szabadidejükben ide utaznak, hogy megismerjék
az itt élő embereket, megnézzék a történelmi
emlékeinket, megkóstolják finom borainkat, és
gyógyvizeinkben fürödjenek.

MÁJUS 26. FIDESZ
MEZŐTÁRKÁNY, KÖMLŐ,
BESENYŐTELEK: ELKÉSZÜLTEK
A FELÚJÍTOTT UTAK

Több, az állami közútkezelő tulajdonában lévő útszakasz felújítása is
megtörtént Dél-Hevesben a tavalyi
évben. Mezőtárkány belterületén a
Dózsa György és a Kossuth utcák, továbbá Kömlő és Besenyőtelek között
végeztek több szakaszon felújítási
munkákat. A gépek indításánál jelen volt Nyitrai Zsolt miniszterelnöki
megbízott, országgyűlési képviselő.
Nyitrai Zsolt elmondta, hogy hos�szú évtizedek várakozása után végre
elindulhatott az Egert az autópályával
összekötő M25-ös út építése. Ugyanakkor kifejtette azt is, hogy fontosnak
tartják az alsóbbrendű utak állapotának folyamatos javítását is.
Első lépésként Mezőtárkánynál,
illetve Kömlő és Besenyőtelek között
fogott munkához a megyei közútkezelő, és a nyár elejére el is készült a
beruházás.

x

Ezért is fontos, hogy a biztonságos környezetünket megőrizzük, hiszen a jó adottságok
mellett ez az, ami idevonzza a látogatókat.
Ehhez az kell, hogy most május 26-án, az
európai parlamenti választáson olyanokat támogassunk, akik megvédik Magyarországot
és a magyarokat az illegális migráció számunkra kedvezőtlen velejáróitól.
Engedjék meg, hogy ezúton is megköszönjem észrevételeiket, javaslataikat, építő
kritikáikat.
Ezek mind meghatározzák a munkámat és
a gondolkodásomat a mindennapokban.
Kérem, hogy olvassák el az éves beszámolómat, és mondják el a véleményüket!
Köszönöm a megtisztelő bizalmukat, folytassuk a közös munkát!
Az Ön országgyűlési képviselője:

NYITRAI ZSOLT
miniszterelnöki megbízott
országgyűlési képviselő
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Tovább folytatódtak a fejlesztések a Markhot Ferenc
Kórházban, a közelmúltban több mint egymilliárdos
támogatást kapott az intézmény. A cél, hogy az egri

kórház korszerű berendezésekkel, kiváló szakemberekkel színvonalas ellátást nyújtson a helyi lakosságnak, valamint hogy a jövőben is minél több forrás álljon
rendelkezésre a minőségi ellátás érdekében – mondta
Nyitrai Zsolt. Anyagilag is ösztönzik a dolgozók megtartását: a rezidenseket, fiatal orvosokat ösztöndíjprogrammal támogatják, hogy ezek a szakemberek Egerben képzeljék el a jövőjüket. Mindemellett a korszerű
berendezésekre, infrastruktúrára is nagy hangsúlyt
fektetnek, ehhez járul hozzá az 1 milliárdos állami,
uniós és saját forrás – tette hozzá Vácity József, az
intézmény vezetője, utalva arra, hogy lezajlott a 916
millió forint értékű infrastrukturális fejlesztés, valamint
eszközbeszerzés. Rendeződött a Hospinvest-cafetériaügy is, aminek során 1200 dolgozó vehette fel járandóságát, mintegy 270 millió forintot.

Miniszterelnöki megállapodás: elkerülő út, panorámalift, termálvíz

KAPCSOLAT
nyitraizsolt.hu

facebook.com/NyitraiZsolt
e-mail: uzenet@nyitraizsolt.hu
nyitrainsta
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sével egy időben épülne meg, ez
az útszakasz bevonja a közlekedés
vérkeringésébe a felnémeti és a

bervai városrészeket. A megállapodás második pontja szerint az
egri várnál elkészülhet az a panorámalift, amely a látogatókat a Dobó
bástyától viszi majd fel a várba.
A harmadik a város termálvizeinek
optimális kihasználását segíti elő.
A 2017-ben fúrt új termálkutak
üzembe helyezésével lehetővé válhat a hálózat biztonságosabbá tétele, valamint több szállodába juthat
el a gyógyvíz.

Jó ütemben halad az M25-ös út építése

„Megígértük, megcsináltuk”

Több évtizedes várakozás után megkezdődött az autópályát Egerrel összekötő M25-ös út építése, ami a tervek
szerint halad. Az út északi ütemének
átadóünnepségén Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Eger és térsége
országgyűlési képviselője arról beszélt,
hogy a helyi emberek régi álma teljesül a beruházás megvalósulásával. Az
egriek mellett Andornaktálya és Nagytálya polgárai számára is könnyebb,
biztonságosabb lesz a mindennapi
élet. Nyitrai Zsolt kiemelte, egri látogatása során megállapodtak Orbán Viktor
miniszterelnökkel, aláírták a megállapodást, megkapták a forrást. „Míg
mások megígérték, mi megcsináltuk”
– mondta a honatya. A 15 kilométeres
déli ütem várhatóan 2020 nyarán feje-

rendezett versenyen – a Challenge International du
Vinon – az egri borok immár nem először szerepeltek a legjobban Magyarország összes borvidékének termékei közül. Többek közt ezért is megérdemel a borvidék egy összetéveszthetetlen, egyedi
palackot, amely egyszerre jelképezi a minőséget, a
hagyományok tiszteletét és a modernséget.

A Nemzeti Kastély- és Vár Programban
39 műemlék, 20 kastély és 19 vár újul
meg, köztük az egri is. Az erődítmény
„Az egri vár és erődrendszer turisztikai
célú fejlesztése” projektben másfél
milliárd forint európai uniós és 460 millió forint, a kormány által kiegészített

ződik be. A beruházás a megyeszékhely 52.000, a térség mintegy 85.000
lakójának életminőségét javítja.

Méltó városközpontot kap Füzesabony

A Zöld Város projekt keretében teljes egészében megújul Füzesabony városközpontja. A megítélt 1 milliárd
150 millió forintos támogatás elnyerésével méltó városkép kialakítására nyílik lehetőség. Teljesen megújul a vasútállomás környezete, valamint a piactér,
megnőnek a zöldfelületek, új parkolóhelyek kerülnek
kialakításra, lehetőség nyílik a közlekedés fejlesztésére. A több mint 1 milliárd forintos támogatás elnyerésével Füzesabony lakosainak több évtizedes álma válik valóra.

Egyedi borospalack készül az Egri borvidéken Megújul az Egri Vár

Egyedi palack készül az Egri borvidék csúcsminőségű borai számára. A kezdeményező Nyitrai Zsolt
a XXII. Egri Bikavér Ünnepen kérte fel az érintett borászokat: tegyenek javaslatot az egri palack kialakítására és arra, hogy a palackok a borvidék mely
nedűit tartalmazzák majd. A borok olimpiájaként is
emlegetett, a franciaországi Bordeaux-ban meg-

✓

NEKÜNK MAGYARORSZÁG AZ ELSŐ!

Egymilliárdos fejlesztés az egri kórházban

Orbán Viktor tavaly februári látogatása alkalmával megállapodás született a miniszterelnök és Eger városa között, hogy a megyeszékhely
és térsége a következő időszakban
újabb fontos és látványos beruházásokkal gazdagodik – jelentette
be Nyitrai Zsolt. A megállapodás
három lényeges pontot tartalmaz.
Elkészül Eger keleti tehermentesítő
útja, ami a tervek szerint az M25-ös
összekötő szakaszának befejezé-

M25: a tervek szerint halad az Egert az autópályával összekötő út építése
300 millió forintból kezdődhet a központi pályaudvar tervezése Egerben
Közel 800 új munkahely létesült Egerben
Kezdődik a zöld városközpont építése Füzesabonyban
1 milliárd forintos fejlesztés: folytatódnak a felújítások az egri kórházban
900 millió forintból fejlesztik a Berva-völgyi iparterületet Felsőtárkányban
Újabb 460 millió Ft támogatás érkezett
Az egri vár rekonstrukciójának folytatására
300 millió forintból újult meg Eger törökkori emléke, a minaret
Világszínvonalú lett az egri Bárány István Uszoda
Felújították az egri Kemény Ferenc Sportcsarnokot
2,4 milliárd forinttal támogatja a kormány az európai színvonalú
stadion építését Egerben
Újra várja a nézőket az egri Uránia Mozi
Megújult a demjéni orvosi rendelő
Átadták a modern és energiatakarékos közösségi házat Ostoroson
Utak újultak meg Mezőtárkány belterületén, valamint Besenyőtelek
és Kömlő között
25 millió forintot fordítottak az utakra és a járdákra Egerfarmoson
Folytatódtak a mezőtárkányi fejlesztések, megújult a polgármesteri hivatal
Egri Klasszikus Film Maraton – a megyeszékhelyen járt Claudia Cardinale
Megjelent az egri rendszerváltozás történetét bemutató könyv

hazai forrásból szépül meg, és gazdagodik új funkciókkal. Ezen túl a Modern Városok keretében nagyjából további 5 milliárd forintos fejlesztése lesz
Eger várának. Azaz egyedülálló módon
Magyarországon 9 milliárd forintból fog
megújulni az egri vár.

Egri Polgárok Háza

Füzesabony, Fidesz-iroda

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

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

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

Nyitvatartás:
szerda és péntek: 14:00–18:00
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CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET!

EGYÜTT A POLGÁRMESTEREKKEL
TELEPÜLÉSEINK FEJLŐDÉSÉÉRT!
VÁMOSI LÁSZLÓ,
ANDORNAKTÁLYA
Andornaktálya életében a
2018. év történelmi léptékű
változást hozott: a falu nyugati határában megépült az
M25 autóút északi szakasza,
s a beruházás részeként
ehhez hozzákapcsolták a mezőkövesdi utat is.
A két út megépülése nagymértékű forgalomcsökkenést eredményezett a község főútján, ezáltal az itt élők életminősége jelentősen javult. Az
útépítés iparfejlesztési lehetőséget is megnyitott,
amivel az önkormányzat élni is kíván: a TOP-on
belül iparterület kialakítására pályáztunk, s 140
millió forint támogatást ítéltek meg számunkra.
GÖNCZI MIHÁLY, ÁTÁNY
Megújult a felszíni vízelvezetési rendszer 65 M Ft értékben. 55 M Ft pályázati forrásból megújul az önkormányzati
konyha új gépekkel, berendezésekkel. Zajlik a Gondozási
Központ tetőfelújítása. „Javul
a szegregátumban élők helyzete Átányban”, 197
M Ft-ból folyik a 3 éves program megvalósítása.
195 M Ft-ból 5 db lakóépület és 2 db közösségi
szolgáltatóépület épül meg. 10 M Ft-os támogatásból folyamatban van az erő- és munkagépek
beszerzésre, átvétele. 1,8 M Ft értékben járdát
építettünk. A START programban 10 M Ft értékben könnyűszerkezetes fedett szín kialakítása
zajlik, 4 M Ft-ért körbálázót vásároltunk.
BOZSIK CSABA,
BESENYŐTELEK
BM-es pályázatokból Besenyőteleken megújult 5 utca
18 M Ft értékben. TOP-os
pályázati keretből megújult
az óvodánk és az 1. számú
orvosi rendelő 65 M Ft értékben. A nyár folyamán megújul a 2. számú
orvosi rendelő és a polgármesteri hivatal 45 M
Ft értékben. A Leader-beruházás keretén belül
utcanévtáblák kerülnek ki a településünkön, és
rendezvénytér épülhet a tájháznál.
RAJNA KÁLMÁN,
DORMÁND
Dormánd község elmúlt 5
évének fejlesztései a következők: a polgármesteri
hivatal és az orvosi rendelő
előtetőjének építése, az Alkotmány út teljes felújítása,
a Rákóczi, István, Dobó, Alkotmány, Templom
úti járdák felújítása. A fentiekben felsorolt projektek 50 millió forintot tettek ki. A következő
ciklus tervei között szerepel az óvoda teljes
felújítása, az óvodaudvar rendbetétele, egy
falubusz beszerzése, a Latinovits-kastély épületének nyílászárócseréi, további út- és járdafelújítás, térfigyelő kamerarendszer kiépítése.
FODOR GÉZA,
DEMJÉN
Demjén községben az elnyert pályázatok segítségével szépülnek a közintézményeink, útjaink élhetőbbé
válva, az itt élők és az idelátogató vendégek örömére.
Szeretnénk kihasználni a turisztika által kínált
pályázati lehetőségeinket is, hogy még vonzóbb
és egyedibb lehetőségeket tudjunk biztosítani az
érdeklődők számára. Ezzel komfortosabbá téve
a településünkön élők életét és tovább növelve
az itt eltöltött vendégéjszakák számát.
HABIS LÁSZLÓ,
EGER
Eger történelmében példátlan fejlesztési programot
valósítunk meg. Nagy forgalmú utak és hangulatos
terek születtek újjá, városszerte dolgoznak a munkagépek. Több száz új munkahely jött létre, ezt
jelentős infrastruktúraépítéssel tette lehetővé
az önkormányzat. A városunk idegenforgalmi
vonzereje egyre erősödik, amihez a kormányzati döntések is nagymértékben hozzájárultak.
A fiatalokat hamarosan korszerű kulturális
és közösségi tér, a családokat megújult orvosi rendelők és fejlődő gyermekintézmények
várják. Megkezdtük az új óvodák építését, és
javítjuk az idősgondozás feltételeit is. Tovább
építjük az élhető, otthonos és vonzó Egert.

VARGA TIBOR,
EGERBAKTA
Sikeres közbeszerzési eljárás eredményeként elindult
a „Szociálisintézmény-kialakítás Egerbaktán” elnevezésű projekt 60 millió
forint állami támogatással.
10 millió forint támogatással megvalósult
a zártkerti infrastruktúrafejlesztés a Töviskesvölgy dűlőben. 2019 évben szeretnénk
felújítani a Tóvölgy utat, járdát építeni, ill.
felújítani, az óvodaudvart rendezni. A településközpont rendezettebbé tétele érdekében elindítjuk a volt iskola épületében a
közösségi tér kialakítását, játszótér és park
kialakítását.
PETRIK LÁSZLÓ,
EGERFARMOS
Az elmúlt év legjelentősebb
beruházása a 33102 sz. út
több mint 2 km-es szakaszának felújítása volt, ami
jelentősen hozzájárult a
településünk lakosságának
életminőség-javulásához.
Vasútállomásunk megmentése után saját
erőből hozzáfogtunk a felújításhoz, rendbetételhez.
Az épülettel kapcsolatos bérleti szerződés
aláírásközeli állapotban van.
Útjaink, épületeink, járdáink karbantartását, javítását folyamatosan végezzük.
Bízom benne, hogy a 2019-es évben megvalósul a közösségi házunk energetikai korszerűsítése, felújítása.
A szennyvízberuházás esetében pedig a
közbeszerzésen nyertes kivitelező elkezdi az
engedélyes kiviteli terv készítését, ezt követően pedig a kivitelezést.
VARGA ISTVÁN,
EGERSZALÓK
Márciusban 260 millió
forintos kormányzati és
európai uniós támogatással új, turisztikai célú
közösségi tér és településközpont alapkövét tettük
le Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselővel.
A tervek szerint szeptember végéig tartó kivitelezés során felépül egy két részből álló
épületegyüttes, amelyben információs iroda,
helyi kézművestermékek üzlete és egy nívós cukrászda, fagylaltozó is helyet kap, a
beruházás teljes költségvetése pedig megközelíti a 300 millió forintot. Településünk
új központja a 230 ezer vendégéjszakával
büszkélkedő Egerszalók vonzereje lesz,
mind a helyiek, mind az idelátogató turisták
számára egyaránt.
VEREBÉLYI GYÖRGY,
EGERSZÓLÁT
Elkészült a tájház felújítása.
(30 millió Ft), a külterületi
utas pályázat keretében
beszerzésre került az új
munkagép. (Zetor Major 80
+ tolólap + szárzúzó + sószóró). A BM-es pályázat keretében elkészült
70 m vízelvezető árok a település központjában. Új fűtés- és melegvíz-ellátó rendszer a
sportöltözőben.
JUHÁSZ ATTILA SIMON,
FELSŐTÁRKÁNY
Az elmúlt két esztendőben
kisebb volumenű, főleg
önerős fejlesztéseket valósítottunk meg, illetve a
VP-pályázatok forrásainak
bevonásával építkeztünk.
Bölcsődét, óvodai csoportszobát, konditermet
építettünk, és gőzerővel készültünk a TOP-os
forrásokból megvalósítandó fejlesztések megvalósítására. 2019-ben az a feladat vár ránk,
hogy történelmi léptékű, 600 millió forintot
jóval meghaladó összegű iparterület-fejlesztést valósítsunk meg, településképet meghatározó szolgáltatólétesítményeket újítsunk fel
(polgármesteri hivatal) és alakítsunk ki (idősek
napköziotthona). Folytatjuk a saját forrásból
megvalósuló kis léptékű infrastruktúrafejlesztést (hidak felújítása). Emellett a Magyar Falu
Program kiírt pályázatainak előkészítése is
zajlik, bízunk benne, hogy további forrásokat
tudunk bevonni településünk még szebbé és
élhetőbbé tétele érdekében.

MÁJUS 26. FIDESZ

x

NAGY CSABA,
FÜZESABONY
A város fejlődésében
kulcsfontosságú, hogy a
fiatalok helyben találjanak
munkát és boldogulást.
Ennek érdekében
több
programot is elindítottunk. Épülnek az önkormányzati bérlakások,
melyekben a 18–35 év közöttiek számára
biztosítunk lakhatást. Havi 52.000 forinttal
támogatjuk a füzesabonyi hiányszakmákban
elhelyezkedő pályakezdőket. Zajlik a mozi
épületének átalakítása, amivel egy újabb
közösségi térrel gazdagodik a város. A nyár
folyamán pedig elindul a várva várt Zöld Város projekt, amely során egy 21. századi városközpont jön létre Füzesabonyban. Nagyra
értékeljük, hogy terveink megvalósításában
mindig számíthatunk Nyitrai Zsoltra, a térség
országgyűlési képviselőjére.
SÁRI LÁSZLÓ,
KERECSEND
Belügyminisztériumi
pályázati forrás segítségével sikerült a Demjéni úti járdát felújítani.
A TOP keretében a Kerecsendi Berekerdő Óvoda
játszóudvara és kerítése újult meg az elmúlt
időszakban.
TURÓ TAMÁS,
KÖMLŐ
Az elmúlt időszakban a közmunkaprogram keretében
több km járda, valamint
7 autóbusz-megálló épült
meg. A közintézmények,
szolgálati lakások felújítása,
a temető kerítésének megépítése, urnafal kialakítása, fóliasátrak építése valósult meg. Sor
került gépek, eszközök beszerzésére is.
BÓTA GÉZA,
NOSZVAJ
Településünkön rendkívül
fontosnak tartjuk a családok támogatását. Egyik
főbb programunk a „CSÓKNOSZVAJ (CSOK)” családtámogató projekt. A program
sikeres, hiszen eredményeként 4 év alatt 114
fővel nőtt a falu lakossága. Ez a lakosságnövekedés újabb és újabb beruházásokra ösztönzi
az önkormányzatot. A kisgyermekes családokra való tekintettel zajlik másik fő programunk
a „Bölcsőde építéssel, óvodabővítéssel a kisgyermekes családokért!” címmel.
HANUSZIK CSABA,
MAKLÁR
Településünkön az elmúlt
évben lehetőség adódott a
faluközpont megújítására,
a római katolikus templom
környezetének parkosítására.
A temetői sétányok burkolása, a ravatalozó
esőbeállója, a temetői kapuk cseréje is a lakosaink komfortérzetét javító beruházás volt.
Pályázati forrás segítségével készült el a
labdarúgópályánk mérkőzésszintű megvilágítása.
2019-ben a Területi Operatív Program sikeres pályázata segítségével megkezdődik az
óvoda és az iskola energetikai korszerűsítése.
LEADER vidékfejlesztési pályázati forrás segíti hozzá településünket a posta épülete előtti,
több mint 50 éves játszótér megújításához, ami
a növekvő számú maklári gyermekek szórakozását, játékát szolgálja majd.
BUKTA MÁRIA,
MEZŐSZEMERE
Mezőszemerén az egyik
legfontosabb
fejlesztés,
hogy a 33102 fő közlekedési út településen áthaladó
szakasza felújításra került.
A TOP-os beruházások
ünnepélyes átadására került sor március 15én – az óvoda felújítása 31 millió, az orvosi
rendelő pedig 53 millió forintból valósult meg.
Kiemelkedő fejlesztés lesz a szennyvízberuházás, mely során hozzájárulás nélkül jutnak a
mezőszemereiek a szolgáltatáshoz. Megvalósult a sportpálya-felújítás, melynek ünnepélyes átadására május elsején kerül sor.

OROSZ JÓZSEF,
NAGYTÁLYA
Megvalósult az orvosi
rendelő energetikai korszerűsítése, felújítása, és
zajlik óvodánk energetikai
korszerűsítése is. Az Andornaktálya Önkormányzatával konzorciumban elnyert kerékpárútépítési lehetőség kapcsán érvényes építési
tervekkel rendelkezünk, hamarosan megindulhat a közbeszerzés, építkezés. Az M2501
átadott szakasza biztonságot nyújt, az Egerig
tartó menetidő lecsökkent. Várjuk az M25-ös
bekötő út átadását, hiszen ezáltal jelentősen
csökkenhet a településünkön áthaladó forgalom. Újabb nyertes pályázatunk keretében 14
gépből álló kültéri fitneszpark épülhet. Bízunk
további pályázataink sikerében, hogy községünk újabb fejlesztéseket valósíthasson meg.
DR. DARVAINÉ
DR. KÁDÁR KATALIN,
NOVAJ
Novaj település az elmúlt
évben is zavartalanul működött, a szűkös költségvetés
ellenére minden kötelezettségünknek eleget tettünk.
Megvalósult pályázati forrásból az óvoda
tetőszerkezeti hibáinak kijavítása, a beázás
kártételének helyreállítása. Kialakítottunk két
pályázati forrásból egy állandó kiállítást a Novaji Értéktár anyagának bemutatására. Nyertes
TOP-pályázatból megkezdődött a kultúrházunk
energetikai korszerűsítése, új nyílászárók,
épületszigetelés és tetőhéjazatcsere. Saját
erőből kisebb útkarbantartási munkákat sikerült végezni csupán. Nagyon várjuk a Magyar
Falu Program kiírásait, a pályázati forrásokat
az óvodai játszóudvar felújítására, utak, járdák rendbetételére, temetői urnafal kialakítására, valamint a kultúrház belső felújítására
és közművelődési szakember bérköltségére
szeretnénk majd felhasználni. A település civil
összefogása példaszerű. Az UNESCO szellemi
kulturális örökségének listáján szereplő remélési hagyományunk egyre nagyobb látogatottságú, és a média érdeklődése is reményre ad
okot a kulturális értékeken alapuló településfejlesztés folytatására.
TÓTHNÉ SZABÓ ANITA,
MEZŐTÁRKÁNY
Az elmúlt években Mezőtárkány tovább fejlődött,
Nyitrai képviselő úrral való
közös munkánk eredményeként felújítottuk az
orvosi rendelőt, a polgármesteri hivatalt, belterületi utak újultak meg,
sószobát alakítottunk ki a Mesevár Óvodában,
Biztos Kezdet Gyerekház szolgáltatást és számos felzárkóztató és tanulói ösztöndíjprogramot, felnőttképzést indítottunk. Széles körű
közmunkaprogram lehetőségével segítjük a
családokat. Jelenleg szociális bérlakásokat és
szolgáltatópontokat, közösségi házat alakítunk
ki, a szociális intézmény és a művelődési ház
energetikai korszerűsítése, az óvodai játszóudvar kialakítása van folyamatban. Legnagyobb
elnyert projektünk (100%-os támogatással) a
szennyvízhálózat kiépítése, melynek kivitelezői
szerződését a napokban írjuk alá, s várhatóan
a munkálatok még az idei évben elkezdődhetnek. Terveink között szerepel bölcsőde és
tornaterem építése, az urnafal felújítása, parkosítás, a közvilágítás korszerűsítése, útfelújítások.
BÓTA JÓZSEF SÁNDOR,
SZIHALOM
Községünkben április végére elkészült három utca és
három összekötő útszakasz
felújítása: közel 15 millió Ft
pályázati forrásból, 6,5 millió Ft önerővel. Ezenfelül a
belutak 20%-a vár sürgős felújításra, ennek érdekében újabb pályázatokat adunk be. Átadtuk
a sportparkot, megépült a szabadtéri színpad,
elkészült a „Kemencés udvar” tereprendezése
és fásítása. A temetői urnafal oldalszárnnyal
egészült ki. Két TOP-os pályázat közbeszerzése zajlik, remélem, hamarosan eredményt
hirdethetünk a bölcsőde és az övárok kivitelezésére. Pályázunk a művelődési ház belső
felújítására, a rendezvénytér bővítésére. Fontos a szolgálati lakás felújítása, melyre szintén
pályázni szeretnénk.

BÖJT LÁSZLÓ,
OSTOROS
Az elmúlt években megvalósult a közösségi ház energetikai felújítása, tetőcseréje,
szigetelése, nyílászárócseréje, illetve fűtéskorszerűsítése. Ezenfelül 20 kW
napelemet telepítettünk. Elkezdődött a Minibölcsőde kialakítása, melynek átadására 2019
első negyedévében kerül sor. Folytatódik a
belterületi úthálózat korszerűsítése. A 2019-es
évben terveink szerint megvalósul a Hősök
tere rendezvényterének kialakítása, valamint
fitneszpark létesül, melyet játszótéri elemekkel
bővítünk.
BORNEMISZA JÁNOS,
POROSZLÓ
Poroszlón átadásra került
a felújított orvosi rendelő,
fogorvosi rendelő. Átadásra
került a sportpark, megkezdték az iskola felújítását.
Folyamatban van a kerékpárút építése a Poroszló–Tiszafüred közötti
szakaszon. Külterületen és belterületen utakat építettünk. Megkezdtük az illegális szemét begyűjtését a külterületi utak mentén is.
A szabadstrand fejlesztése elkészül június 30-ig.
A napközi épülete megújul.

Teqball az egri felsővárosban

Hazatértek az Egri nők

DR. TÓTH JÓZSEF,
TISZANÁNA
Büszke vagyok arra, hogy
az egészségház tetőfedését
sikerült megoldani: így biztonságba került az orvosi,
fogorvosi és védőnői szolgálat. A közfoglalkoztatás
meghaladta a 200 milliós értéket, ami a beruházásokat és béreket és járulékokat is tartalmazta. A strandkikötő-pályázat elindul. Ez két
pályázatból áll: az egyik a 250 millió forintos
kikötőrekonstrukció, a másik a strandpályázat, a magyar turisztikai pályázat több mint 82
milliós pályázat. Örülök, hogy 185 embernek
tudunk munkát biztosítani a közmunkaprogramon belül.
ZSEBE ZSOLT,
ÚJLŐRINCFALVA
Közös munkánk eredményeként folytatódtak nemcsak a saját tulajdonú utak
felújításai, de a településen
keresztülhaladó, állami tulajdonú út rekonstrukciója is
befejeződött. Szintén közös sikerként élhetjük
meg, hogy elkezdődött az önkormányzat épületének energetikai felújítása is.
Terveink között szerepel további utak felújítása, járdák építése, közösségi tér kialakítása
és a temető kerítésének építése. Idegenforgalmi fejlesztésként pedig az Óhalászi-szigeten
szeretnénk turisztikai fejlesztést végrehajtani.
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Csocsó Szijjártó Péterrel a Polgárok Házában
Felsőtárkányban
új fitneszterem
létesült

Az Egerszóláti Olaszrizling
Fesztiválon

Az első Egri Csillag
avatásán Kovács Kati
művésznővel

Miniszterelnöki vizit Egerben
A minorita rendház átadásán

Győzelem!

TILCSIK ISTVÁN,
SARUD
Sikerült az önkormányzati
konyhánkat teljes egészében felújítanunk. Ennek az
értéke 30 millió forint volt,
és hozzájött még a 6 millió
forintos konyhai eszközbeszerzés. A munkálatok befejeződtek, várjuk az
átadást.
A kultúrház és iskola energetikai felújítására 168 millió forintot nyertünk. Ennek a közbeszerzési eljárása folyamatban van, reméljük,
a nyár folyamán elkezdődnek a munkálatok.
A LEADER programban a Péter Pál aratófesztiválra és rendezvénysátorra kaptunk közel 4
millió forint támogatást. A LEADER segítségével 5 millió forintból kialakítjuk a térfigyelőkamera-rendszert. Ez nagyon fontos, mert
jelenleg csak egy darab ilyen kamerával rendelkezünk.
SZABÓNÉ BALLA
MARIANNA,
SZARVASKŐ
Az elmúlt év eredményei:
Zártkerti ingatlanok fejlesztése (9.526.629 Ft),
Első világháborús emlékmű
(4.000.000 Ft), Állomáskert
szabadidőpark (TOP 109.064.270 Ft), önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
(TOP 40.014.000 Ft).

Első lépések az M25 északi szakaszán

Házelnöki szelfi
– Kövér László Egerben járt

Két keréken – kerékpárutak épülnek a térségben

Törőcsik Mari,
Eger csillaga

Terence Hill
és az egri bikavér

FELSŐTÁRKÁNY EDDIGI LEGNAGYOBB
IPARI FEJLESZTÉSE KEZDŐDIK EL!

Claudia Cardinale Egerben
Az Egri Klasszikus Film Maraton díszvendége volt Claudia
Cardinale. A nyitórendezvényen az olasz világsztár, aki
olyan, több generáció által
ismert filmekben szerepelt,
mint a 8 és 1/2 vagy a Volt
egyszer egy vadnyugat című
alkotások, közvetlenül és barátságosan üdvözölt mindenkit. Az öt napon át tartó, igényes szórakozást nyújtó
rendezvény egy olyan fontos országos eseménynek adott
otthont, melyre mind a filmbarátok, mind a mozi szerelmesei, de a mai fiatalok is ellátogathattak.

Másfél tonna almát osztottak szét Egerben
Kilencszázmillió forintból fejlesztik a
Berva-völgyi iparterületet Felsőtárkányban, a beruházás közel félmilliárd forintos támogatáshoz jut a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP) forrásából.
Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, Felsőtárkány országgyűlési
képviselője elmondta: a település történetének legnagyobb ipari projektje
keretében felújítják a 27 hektáros
terület infrastruktúráját, hogy növekedhessen a hasznosított terület.
A fejlesztéssorozat a tervek szerint több száz új munkahely létrehozásához teremti meg a feltételeket
– hangsúlyozta a honatya. Szólt arról
is, hogy a település polgármestere a

helyi polgárokkal és a vállalkozásokkal egyeztetett a fejlesztési tervekről,
ennek alapján született döntés az
ipari park létrehozásáról, ami növeli a
településen és a térségben élők foglalkoztatási esélyeit.
Juhász Attila Simon, Felsőtárkány
polgármestere elmondta: a Bervavölgyi iparterület 27 hektárjából jelenleg 12 hektárnyit hasznosítanak,
azt a részt, ahol az 1950-es évektől
hadiipari gyár működött. Nyitrai Zsolt
hathatós segítségével bruttó 200 millió forintért a teljes területen kiépült
a villamoshálózat. A projektben jelenleg a közbeszerzési eljárás lefolytatása zajlik, és tervek szerint májusban
már tendergyőztest tudnak hirdetni.
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A város közgyűlésének döntése értelmében a szociális
és gyermekjóléti szolgáltatások kiegészítéseként ezúttal
összesen másfél tonna almát vihettek haza a város polgárai. Az elmúlt évek hagyományait folytatva Nyitrai Zsolt
ezúttal is a Felsővárosban, a Nemzedékek terén segített
be a kétkilós almacsomagok kiosztásába.
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Kiadó: Fidesz – Magyar Polgári Szövetség (1062 Budapest, Lendvay u. 28.)
Felelős kiadó és felelős szerkesztő: Kubatov Gábor pártigazgató

Országgyűlési képviselői
elismerés a legjobbaknak!
Nyitrai Zsolt országgyűlési képviselői elismerésben részesítette:
Petővári József (az FSC ügyvezető
elnöke) – A helyi sportéletben végzett
munkájáért.
Ludányi Andrea (színházi ügyelő) – Az egri Gárdonyi Géza Színházban harminc éve nagy szakmai alázattal segíti az ország legnevesebb
rendezőit.
Gonda László (zongorista-előadóművész) – A ifjú tehetségek felkarolásáért és az egri zenei életben
végzett tevékenységéért.
Báder Ernő (hegedűművész) –
Kápolnán kulturális referensként, tanítóként neveli a jövő generációit, az
ország számos helyén koncertezik,
és példát mutat a roma fiataloknak is.
Kovács Ottó (az Egri Úszó Klub
vezetőedzője) – Az irányításával az
Egri Úszó Klub Magyarország legeredményesebb sportklubja lett 2017-ben.
Márton Ibolyának, Karkus Jánosnak, valamint Jámbor Dénesnek a megyei agráriumban végzett
kiemelkedő tevékenységükért.
Borza József (hatdanos kyokushinmester) – Az évek során sajátos
küzdőstílust alakított ki, amelynek
ismertetőjegyei egri tanítványain is
felfedezhetők.
Kurdiné Nagy Klára (Kurdi Family Pék Kft. cégvezetője) – A csa-

ládi vállalkozás elkötelezett híve az
egészséges táplálkozásnak, a kézműves- és hagyományos termékek
előállításának. Termékeik kiemelkedő minőségét bizonyítja, hogy
idén immár negyedik alkalommal
sikerült elnyerniük az Ország Kenyere címet.
Markó Katalin (az egri ’56-os
Emlékbizottság tagja) – A megye iskoláiban tartott előadásaival hozzájárult ahhoz, hogy a diákok és a pedagógusok minél többet megtudjanak a
forradalom történetéről.
Jakabné Jakab Katalin (a Cukorbetegek Egri Egyesülete elnöke) –
Az egri civil élet meghatározó tagja, az
Egri Civil Kerekasztal mozgatórugója.
Macsinka János (séf, Macok
Bisztró) – Az egri gasztronómiai élet
meghatározó séfje, akinek nagymértékben köszönhető, hogy Eger felkerült hazánk újrarajzolt gasztronómiai
térképére.

Laptop az időseknek
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Idősügyi
Infokommunikációs Programjának keretében
Füzesabonyban 70, Szihalmon 10 fő vehetett át
laptopot és hozzá tartozó kiegészítőket a 65 év
feletti lakosok közül. A program célja a generációk együttműködésének fejlesztése, az idősek
életminőségének javítása. Mindemellett a szépkorúak részt vehetnek az ORFK online bűnmegelőzési programjában. Az idősek internet- és számítógép-használatát a településeken kialakított
diszpécserszolgálat biztosítja.

Támogassuk
Orbán ViktOr
prOgramját,
állítsuk meg
a bevándorlást!

Szarvaskő NYERT!
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500 millió – Együtt épít
közösséget Füzesabony és térsége
habkarton_ok.indd 1

Magyarország kormánya 300 millió forinttal támogatja a szennyvízhálózat kiépítésében Szarvaskő községet – jelentette be Nyitrai Zsolt, Eger
és térsége országgyűlési képviselője Szabóné
Balla Marianna, Szarvaskő és Habis László, Eger
polgármesterének jelenlétében az Egri Polgárok Házában tartott rendkívüli sajtótájékoztatón.
Mint kiderült, évtizedes probléma oldódik meg a
településen a beruházással. – Győztünk, és erről
papírunk is van – mondta Nyitrai Zsolt, utalva a
Magyar Közlönyben megjelent kormányhatározatra, miszerint Szarvaskő településen 300 millió
forintból újul meg a szennyvízhálózat. – A 80-as
évek óta problémát jelentett a község elavult
szennyvízhálózata, ám ez most végre megoldódik. Ebből is látszik, hogy mindig megéri küzdeni,
harcolni és képviselni az emberek érdekét, kitartani a cél eléréséig – tette hozzá a miniszterelnöki
megbízott, majd folytatta: – Szeretnék gratulálni
Szarvaskő polgármester asszonyának, aki most
bizonyára az ország legboldogabb polgármestere.
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Turisztikai célú közösségi tér
épül Egerszalókon
Az Építsük együtt a jövőt! – Közösségépítés Füzesabony térségében
című pályázat keretében közel 500
millió forintot nyert el Füzesabony
város és konzorciumi partnerei.
A projekt célja, hogy jó minőségű
közszolgáltatásokat nyújtsanak az
embereknek, támogassák a hátrányos helyzetű emberek, családok
felzárkóztatását, valamint segítsék
a társadalmi együttműködést az
aktivitás fokozásával, a közösségek
megerősítésével. A célkitűzések érdekében a konzorciumi partnerek
szoros együttműködésére, precíz

tervezésére van szükség. Füzesabony vezetésével elindult a hároméves projekt, melyben figyelembe
vették a települések sajátosságait és
igényeit. A Besenyőtelek, Dormánd,
Egerfarmos, Mezőszemere, Mezőtárkány, Szihalom, Tisza Mente Települési Önkormányzatok Mikrotérségi
Társulása és a Füzesabony-Szihalom
Szociális, Család- és Gyermekjóléti
Központ által közösen elnyert pályázati összeggel Füzesabony fejlődő
pályára lépett, hiszen 2014 óta már
4 milliárd forint fejlesztési forrás érkezett a városba.

MARADJUNK KAPCSOLATBAN!

Egerszalókon 260 millió forintos támogatással
új, turisztikai célú közösségi tér és településközpont létesül – jelentette be a beruházás alapkőletételi ünnepségén Nyitrai Zsolt miniszterelnöki
megbízott, Egerszalók országgyűlési képviselője.
– Egerszalók egy olyan település, mely a régió
turizmusának egyik központja, ékszerdoboza.
A gyógyvizek völgyébe sokan jönnek kikapcsolódni, gyógyulni. Mindenki szívesen jön ide, mindenki jól érzi itt magát – mondta Nyitrai Zsolt. – Az
ágazat több mint 400 ezer embernek ad munkát
hazánkban, családok számára pedig megélhetést.
Nő a belföldi turizmus is, tavaly 350 ezerrel több
magyar tudott itthon üdülni. Mindeközben soha
nem látott mennyiségű és értékű turisztikai beruházás zajlik egyszerre országszerte: fejlődnek
a szálláshelyek, az éttermek, attrakciók és az
infrastruktúra. A fejlesztések komoly vonzerőt
jelentenek, és az ágazat erősödéséhez az a versenyelőny is hozzájárul, hogy Magyarország és
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fővárosa, Budapest is biztonságos idegenforgalmi
célpont. Ezt az értéket a jövőben is meg kell védenünk – fogalmazott a miniszterelnöki megbízott.
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