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Az alig 500 lelket számláló Egerbocson több fontos beruházás is zajlott a közelmúltban. Barta
Ervinnel, a település polgármesterével jártuk be a festői völgyben megbúvó, aprócska falut,
ahonnan a Bél-követ, tiszta időben pedig a Mátrát is megcsodálhatjuk. Utunk közben a
jövőbeli terveikről is beszélgettünk.
2019 októbere óta vezeti a települést. Milyen fejlesztéseket sikerült megvalósítani közel
másfél esztendő alatt?
A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program révén közel 150 millió forintból, 1,5
kilométer hosszan megtisztult a Laskó-patak medre, ez a legkomolyabb beruházásunk egyike.
Több intézményünk is megújult, a Magyar Falu Programnak köszönhetően 6 millió forintból
műanyag nyílászárókra cseréltük a régi ablakokat és ajtókat, közel 3 millió forintért
vásárolhattunk korszerű orvosi eszközöket, 900 ezer forintért pedig olyan gépeket, melyek a
közterületek karbantartásánál vannak igen nagy hasznunkra. Egy egyházi pályázat révén a
templomunk is megújulhatott, kívül és belül is szigetelték, valamint kisebb-nagyobb felújítási
munkálatokat is végeztek 8 millió forint értékben.
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Közel 3 millió forintból vásároltak új orvosi eszközöket

Az óvoda nyílászáróit a Magyar Falu Program segítségével sikerült kicserélni

Az egyház is sikeresen pályázott: kívül és belül is megújult a templom
Új év, új célok. Milyen további terveik vannak?
Fontos számunkra, hogy az óvodánkban korszerű és biztonságos környezetben
nevelkedhessenek a gyermekek. A nyílászárók cseréje is nagy előrelépés volt, de örömmel
mondhatom, hogy nyertes pályázatunk van egy csoportszoba kialakítására, s az udvarunkon is
új játékok kapnak majd helyet. A két projekt összértéke 33 millió forint.

Nyár végén új
játékokkal bővül az óvoda udvara
És ha már ovi, a szomszédos települések polgármestereivel régóta dédelgetett álmunk, hogy
létrehozzuk és megszervezzük az ovifocit. A Bozsik-program segítségével akár 80-100
gyermek is rúghatná a bőrt, persze ehhez egy műfüves pályára is szükség lenne. Komoly

álom, de reméljük, ezt is sikerül a jövőben valósággá kovácsolnunk! Fontos célunk továbbá,
hogy felújítsuk a hivatalunk épületét is, amely jelenleg a védőnői és a háziorvosi rendelésnek,
valamint a postának, a könyvtárnak és a polgármesteri hivatalnak is helyet ad. A nyílászárók
például a ’60-as évek óta szolgálják az épületet, kisebb tatarozások voltak ugyan, de bízunk
benne, hogy hamarosan egy nagy volumenű felújítás is elkezdődhet. Szeretnénk, ha belterületi
útjaink egy része is megújulhatna, de annak is örülnénk, ha pályázati forrásból sikerülne egy
traktort és egy falubuszt vásárolnunk. Utóbbi az időseink gondozásában, szállításában igen
komoly segítséget jelentene.
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A település egy páratlan szépségű völgyben fekszik, a vidék, a környező falvak megannyi
értékkel bírnak. Gondolkodnak turisztikai fejlesztésekben is?
Erdők, fenyvesek ölelik körbe szeretett településünket, s valóban, a szomszédos falvak is
számtalan turistacsalogató kinccsel rendelkeznek.

Egerbocs
határában csodáltuk meg a Bél-követ
A környéken nagy hagyománya van a vadászatnak, erre is szeretnénk építeni a jövőben, s
bízunk benne, hogy a környező településekkel közösen, összefogva sikerül fellendítenünk a
falusi turizmust is.

Terveink már jócskán vannak, nyári és erdei táborokban is gondolkodunk, de az egykor szebb
napokat látott sportöltözőnket is szeretnénk felújítani, amely a jövőben akár egy turisztikai
fogadóépületként is funkcionálhatna. Horváth László országgyűlési képviselővel
folyamatosan egyeztetünk az elképzeléseinkről, közösen munkálkodunk azon, hogy további
eredményeket érjünk el.

Horváth László,
a térség országgyűlési képviselője, miniszterelnöki megbízott személyesen egyeztetett Barta
Ervin polgármesterrel a fejlesztési elképzelésekről
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