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Nagyon sietek! 
Hol ebédelhetek
    egy jót, gyorsan?

 A  

 
Étteremben!

Háromfogásos, kiadós menü: 990 Ft
30 -463-7975
Hol vag yunk?  A Rákóczi út elején, a felüljárótól balra.
www.donfelipe.hu

…kutya kötelességünk a kiérdemelt bizalommal jól sáfárkodni
Az infokommunikáció lesz dr. Nyitrai Zsolt területe

Politikusi pályáját 1994-ben 
kezdte, tagja lett a  Fidesz- Ma-
gyar Polgári Pártnak. 1997-1999 
–ben a  Fidesz egri csoportjá-
nak alelnöke, 1997-ben a Fideli-
tas tagja, 1998-ban Országgyűlé-
si kampányfőnök Egerben.  1998-
2002 önkormányzati képviselő 
Egerben, az Ifjúsági és Sportbi-
zottság elnöke.   2001-től 2009-
ig a Fidelitas országos alelnöke, 
2003. és 2007. között ügyvezető 
alelnök. 2002-től az Országgyű-
lés Rendészeti valamint Informa-
tikai és Távközlési Bizottságának 
tagja, országgyűlési képviselő (or-
szágos lista, 39. hely).  2004-ben 
a Fidesz kampányfőnök-helyette-
se az EP-választáson. 

 2006-tól az Országgyűlés Gaz-
dasági és Informatikai Bizottságá-
nak tagja. A 2006-os önkormány-
zati választásokon a Fidesz kam-
pányigazgatója, szintén 2006-tól 
a Fidesz operatív igazgatója és a 
Fidesz Informatikai és Telekom-
munikációs Munkacsoportjának 
vezetője.

Az új kormány számol a fia-
tal egri politikussal, a híradások-
ban meg nem erősített informáci-
óként már megjelent: államtitkári 

funkció vár rá a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztériumban.

Dr. Nyitrai Zsoltot egri vonat-
kozású gyors kérdésekkel keres-
tük meg.

-  Hogyan  értékeli a választást  
szűkebb hazájában, Egerben?
- Örömmel tölt el, hogy a mun-

kának végre meglett az eredmé-
nye és az egriek, valamint a He-
ves megyeiek is a kormányváltás-
ra szavaztak, a Fidesz politikusait 

bízták meg Heves megye ügye-
inek képviseletével. A győze-
lem ezért kötelez. A feladatok és 
a megoldandó gondok számosak, 
és nekünk, a polgári oldal Heves 
megyei, egri képviselőinek kutya 
kötelességünk  e kiérdemelt biza-
lommal jól sáfárkodni. Ugyanis az 
elmúlt tizenöt év tapasztalata az, 
hogy nem elég az emberek bizal-
mát megszerezni, azt meg is kell 
tudni tartani. És ez nem megy 
másképp, csak úgy, ha a politi-
ka újra az emberek ügyeit és a vá-
lasztópolgárok képviseletét tartja 
az elsőrendű célnak és a legfonto-
sabbnak. A választó minden előtt 
– ez a jelszó, és ezt én határozot-
tan képviselem.

- Egri, de nem a helyi, hanem az  
országos politika ismert embere. 
Mit jelent ez a munkájában, ho-
gyan képviseli városát?
- Jelenleg a Fidesz operatív igaz-

gatója vagyok, a szakpolitikában 
az infokommunikáció a terüle-
tem. Mindezek mellett természe-
tesen figyelemmel kísérem az egri 
történéseket, hiszen én itt szület-
tem, és nekem Eger a hazám. Bár 
egri ügyekben nem én vagyok a 

középpontban, de a jövőben – 
ahogyan eddig is –, számíthatnak 
rám azok, akik Eger és Heves me-
gye gondjaival és ügyeivel keres-
nek meg.

 - Milyen tervei vannak a közeljö-
vőt illetően?  Továbbra is  „orszá-
gos politikus” marad?
- Az előttünk álló hetekben meg-

alakul az új Országgyűlés, majd 
megalakul az új Kormány, és vég-
re nekivághatunk az előttünk álló 
feladatoknak.  Részt kívánok ven-
ni az informatikát és a telekom-
munikációt érintő döntések meg-
hozatalában. E két terület az évek 
folyamán ugyanis a szívügyem-
mé vált, komoly tapasztalatokat 
és ismeretségeket szereztem, így 
azt szeretném, ha az új kormány-
ban megfelelő és erős képviselete 
lenne a XXI. század technológiá-
jának. Meggyőződésem ugyanis, 
hogy a hazai IT-szektor helyzetbe 
hozása és erősítése a tudásalapú, 
magas hozzáadott-értékű és így jó 
fizetést biztosító gazdaság erősí-
tésének egyik eszköze. A közeljö-
vőben ezért e két területtel kívá-
nok foglalkozni.

Szegedi Erzsébet

Hirdessen nálunk!   www.egrikronika.hu

Éjjeli zene és napfényes ballagás 
Eger város középiskolásai napsütéses, nyárias időben ballagtak el 

múlt hét pénteken és szombaton, tarisznyájukban pogácsával, osztály-
névsorral. S bár az útibatyuban a diákok e-mail címe kap már helyet, 
azért a búcsúzó középsulisok ragaszkodnak a régi hagyományokhoz is, 
éjjeli zenével („serenada”) köszöntek el tanáraiktól. Képeinken az egri 
Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium 12 B. osztályosai szerenádoznak 
és ballagnak.  Fotó: Barna Béla


