


EGER, IPARI PARK 9847. HRSZ.-Ú 
INGATLAN ÉS KÖRNYÉKÉNEK 
KÁRMENTESÍTÉSE
Hamarosan befejeződik a 2013 szeptemberében megkezdett, 
„Eger, Ipari Park 9847. hrsz.-ú ingatlan és környékének kármen-
tesítése” című projekt megvalósítása, mely az Új Széchenyi Terv 
Környezet és Energia Operatív Program keretében 100%-os tá-
mogatásban részesült. A támogatás összege: 932 548 982 Ft.
A projekt eredményeként a terület környezeti állapota meg-
felel majd a hazai és uniós környezetvédelmi 
jogszabályokban előírt követelmények-
nek. 
A kármentesítés elvégzésével Eger 
MJV Önkormányzata további 
beruházásokra és új munka-
helyek teremtésére tesz al-
kalmassá egy, az egri Ipari 
Parkban található területet.

Kohéziós Alap

MEGHÍVÓ
Kedves Egri Polgárok!

Elkészült a Végvári vitézek tere az egykori Szúnyog-köz helyén. A 
belvárosi rehabilitációs program záró elemeként létrejött tér lelép-
csőzik az Eger patakhoz és teraszos, akadálymentes kialakításával 
a megújult egri városközpont egyik üde színfoltja. Biztos vagyok 
abban, hogy a helyet nagy kedvvel látogatják majd a kellemes idő-
töltésre vágyó egri fiatalok, randevúzó párok, s a belvárosban sétáló 
családok. Terveink szerint a Végvári vitézek tere az újonnan létre-
jött belvárosi térsorhoz méltó, igazán élő és lüktető emlékhelyként, 
valamint kisebb, különleges hangulatú rendezvények helyszíneként 
szolgálhatja városunk lakosságát, s emellett sokak kedves találkozó-
helye lesz majd.

 Minden kedves érdeklődőt tisztelettel invitálok, hogy a „Megújul 
a városunk” programsorozat újabb állomásához érkezve, 2015. szept-
ember 9-én, szerdán 16.00 órakor vegyük együtt birtokba a Végvári 
vitézek terét.

Habis László
polgármester

Fogadóórák
Orosz Ibolya, a 7. sz. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), 
a Városgazdálkodási Bizottság elnöke hétfőtől csütörtökig foga-
dóórát tart, előzetesen telefonon, vagy e-mailben egyeztetett he-
lyen és időpontban (30/995-2290, oroszibolya@t-online.hu).

Mirkóczki Zita önkormányzati képviselő (MSZP-DK-Együtt), 
a Városi Szociális és Családügyi Bizottság tagja előzetesen, tele-
fonon vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Tel.: 70/382-5203, E-mail: mirkoczkizita@gmail.com.

Földvári Győző önkormányzati képviselő (DK-Együtt-MSZP), 
a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság tagja előzetesen, telefo-
non, vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart foga-
dóórát. Telefon: 30/945-3530, E-mail: fgyeger@gmail.com.

Dr. Stefán Zoltán, a 4-es választókörzet képviselője (Fidesz- 
KDNP), a Városi Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnöke előzetesen, 
telefonon, vagy e-mailben egyeztetett helyen és időpontban tart fo-
gadóórát. Telefon: 30/218-0266, E-mail: stefan.zoltan@ph.eger.hu

Komlósi Csaba önkormányzati képviselő (LMP), a Városi Szo-
ciális és Családügyi Bizottság tagja minden kedden 16.00 és 18.00 
óra között fogadóórát tart a Bródy Sándor utca 5. szám alatt. Te-
lefon: 30/988-2664, E-mail: komlosi.csaba@ph.eger.hu.

Szeptember 2-án, szerdán 16.00 órától Gál Tibor, a 8-as válasz-
tókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városimázs Bizottság elnö-
ke, Martonné Adler Ildikó alpolgármester (Fidesz-KDNP), a 9-es 
vk. képviselője, Lombeczki Gábor, a 10-es vk. képviselője (Fidesz- 
KDNP), a Városgazdálkodási Bizottság és a Városképi és Környe-
zetvédelmi Bizottság tagja, valamint Gál Judit, a 11-es vk. képvi-
selője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság 
tagja tart közös fogadóórát a Polgárok Házában (Rákóczi út 45.).

Szeptember 7-én, hétfőn 17.00 órától Bátori István, a 3-as vá-
lasztókörzet képviselője (Fidesz-KDNP), Eger Közgyűlésének civil 
tanácsnoka, valamint Szucsik György, a 2-es választókörzet kép-
viselője (Fidesz-KDNP), a Városi Szociális és Családügyi Bizottság 
elnöke tart fogadóórát a Hunyadi Mátyás Általános Iskolában.

Szeptember 16-án, szerdán 17.00 órától Rázsi Botond alpol-
gármester, az egri 12. választókörzet képviselője (Fidesz-KDNP) 
tart fogadóórát a Bervai Közösségi Házban, előzetes bejelentke-
zés alapján (36/523-708).

Szeptember 24-én, pénteken 16.00 és 17.00 óra között Kovács 
Cs. Tamás, az 5-ös körzet képviselője (Fidesz-KDNP), a Városké-
pi és Környezetvédelmi Bizottság elnöke, a Városimázs Bizottság 
tagja tart fogadóórát a Kemény Ferenc Sportiskola és Általános 
Iskolában (Kodály Z. u. 5.).

Kerekesszékes vívó-vb: Egerből Rióba
A Magyar Paralimpiai Bizottság szeptember 18–23. között 
Egerben rendezi a riói paralimpiai kvalifikációs kerekesszé-
kes vívó-világbajnokságot. A vb megrendezésének jogát 
az IWAS-tól, a kerekesszékes vívás nemzetközi szerveze-
tétől nyerte el az MPB, mely az oroszok visszalépése után, 
többek között a korábban kiválóan megrendezett hazai vi-
adaloknak köszönhetően lett a vb házigazdája.

A vb-ről az aranyérmesek közvetlenül jutnak ki a riói paralim-
piára, így a hazai pálya kivételes lehetőség vívóink számára, hiszen 
a jól megszokott, ismert és kedvelt környezetben szerezhetik meg 
a részvételi jogot a jövő évi nyári játékokra.

A vb-t két helyszínen, a Hotel Eger & Parkban (selejtezők) és az 
egri Kemény Ferenc Sportcsarnokban (elődöntők, döntők) rende-
zik. A vívók számára rendkívül kényelmes, hogy akadálymentes 
szobájukból mehetnek versenyezni és a csarnok is pillanatok alatt 
elérhető a szálláshelyükről. A verseny lebonyolítását mintegy száz 
egri önkéntes: diákok, hallgatók, a város polgárai segítik majd.

A világbajnokságra 32 országból 202 sportoló érkezik. A vb-n 
22 versenyszámot bonyolítunk le A, B és C sérültségi kategóriák-
ban (a C-t nem rendezik meg minden fegyvernemben). A vb szá-
mai: egyéni női és férfi tőr, kard, párbajtőr illetve csapatversenyek. 

fotó: vozáry róbert


