
EGER 
SIKERE,
minden egri sikere!
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TISzTElT OlvaSó, 
KEdvES EGRI POlGáR!

Ahány egri ember, annyiféle látásmód és érzésvilág. A tör-
ténetünk azonban közös, így a sikerek is azok: minden elért 
eredmény értünk van, minket, egrieket szolgál. A mi váro-
sunkat nagyon sokan szeretik, szerencsések vagyunk, hogy 
közülük többen – munkájuknál fogva – hathatósan tudják 
segíteni Eger előmenetelét. 

A sikerekben mellettük minden egrinek megvan a maga 
szerepe. A döntések előkészítése, a kreatív ötletek és kon-
zultációk, a szakmai tervezés és a kivitelezés épp úgy elő-
re viszi közös ügyünket, mint a mindennapos, áldozatos 
munka az iskolában, a termelő üzemben, vagy a zöldséges 
pultnál. Időről időre érdemes tehát számot vetnünk: jó, ha 
nem rohanunk el szótlanul az elért eredményeink mellett. 

Fogadja szeretettel ezt - az Eger Sikeréért Egyesület kez-
deményezésére létrejött - kis füzetet, amely a teljesség 
igénye nélkül ráirányítja a figyelmet néhány fontos, aktuá-
lis egri sikerre.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
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ElIndulT az EGERT az 
auTóPályával öSSzEKöTő úT éPíTéSE

2017. június 28-a igazi mérföld-
kő a város életében. Ekkor tet-
ték le az M25-ös gyorsforgalmi 
út alapkövét. Az építés jó ütem-
ben halad, hamarosan bizton-
ságosabbá, gyorsabbá válik 
Egerből eljutni a fővárosba. A 
beruházás hatalmas lépést je-
lent az itt működő vállalkozá-
sok, az ide látogató vendégek 
és az itt élők számára is.
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évSzázadOS álOm válT valóRa: 
EGyETEm lETT az EGRI főISKOla!

2016. július 1-jétől az Eszterházy Károly 
Főiskola egyetem lett. Ezzel 250 éves 
álom vált valóra.
Magyarország legnagyobb vidéki 
alkal mazott tudományok egyetemé-
nek minden adottsága megvan ah-
hoz, hogy Észak-Magyarország va-
lódi térségi tudásközpontjává váljon 
a jövőben.
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új munKahElyEK!
mIllIáRdOS 
fEjlESzTéSEK 
valóSulnaK mEG 
EGERbEn

A több milliárdnyi fejlesztési támogatásnak 
és a kiemelt jelentőségű beruházásoknak 
köszönhetően közel 1000 új munkahely jön 
létre a megyeszékhelyen.

A kormány egyedi döntéssel támogatta a 
ZF Hungária Kft. és a RUAG Aerostructures 
új, egri munkahelyeket teremtő beruházá-
sát.
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hunGaRIKummá avaTTáK az 
EGRI bIKavéRT

2017. március 21-én a Hungarikum Bizottság a hun-
garikumok sorába emelte  a világszerte ismert Egri 
Bikavért. A neves bor az egri borvidéken termelt kék-
szőlők borából házasítással készülő cuvée, mely vá-
rosunk zászlósbora, és számos legenda övezi.
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lEGyEn EGER EuRóPa KulTuRálIS 
főváROSa!

Csakis közös munkával, hittel és erővel tudunk ver-
senyezni az EKF2023 címért! „Tudomány, hit, mű-
vészet” – ez a hármas jelszava pályázatunknak! A 
projekt jó kezekben van Koltai Lajos művészeti igaz-
gató vezetésével, így összefogással, minden egri 
közreműködésével kiérdemelhetjük majd az Európa 
Kulturális Fővárosa címet!
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jElEnTőS fEjlESzTéS a 
mEGyEI KóRházban

7,3 milliárd forintból újult meg az egri 
kórház, jelentősen javultak a beteg-
ellátás és a munkavégzés körülményei. 
Felavatták a háromszintes modern épü-
letet, benne egyebek mellett a sürgős-
ségi, az intenzív és a gyermekosztályt, 
a központi műtőt, a laboratóriumot, a 
konyhát és az étkezőt. Korszerű diag-
nosztikai eszközökkel is bővült a gép-
park. Új CT, MR, vagy éppen higiéniai 
sterilizáló szolgálja a korszerű és színvo-
nalas betegellátást.
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düböRöG a TuRIzmuS EGERbEn 
Több mInT 449 EzER vEndéGéjSzaKáT éS 176,7 mIllIó fORInT 
IdEGEnfORGalmI adóT vallOTTaK a SzálláSadóK a 2017-ES 
adóév ElSő 9 hónaPjában
(Forrás: idegenforgalmi adóbevallások adatbázisa)

Forrás: Eger Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Adó Iroda
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Bővüléssel zárta a szezont a belföldi turizmus: a Szallas.hu 2017 
nyár végi elemzése szerint 8,1 százalékos volt a növekedés tavaly 
nyárhoz képest. A foglalási adatok alapján a belföldi turizmust 
tekintve a főváros után közvetlenül Eger volt a legnépszerűbb 
város a turisták körében, így szeretett városunk tovább javította 
nyáron regisztrált eredményeit, amikor is a harmadik legnépsze-
rűbb úticélnak kiáltották ki. 
Tovább nőtt a vendégéjszakák száma több mint 449 ezer 
vendég éjszakát vallottak a szálláshelyek és 176,7 millió forint 
idegenforgalmi adót fizettek be az önkormányzat adószám-
lájára a 2017-es adóév első 9 hónapjában.

a vEndéGéjSzaKáK Száma az ElSő 9 hónaPban: 449.736 naP

IdEGEnfORGalmI adó öSSzEGE: 176.700.000 fT

(Ez 13,3 millió forinttal meghaladja a tavalyi (2016.) év hasonló időszakának bevételi 
adatait. A növekedés az előző évhez képest 6%-os, az azt megelőző évhez képest 
közel 17%-os.)
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munkálkodjunk tovább Eger sikerein!
Kiadja: Eger megyei jogú város önkormányzata

felelős kiadó: habis lászló polgármester
Készült az Eger Sikeréért Egyesület közreműködésével

www.egerese.hu • www.eger.hu
 egerese


