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Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata

SAJTÓKÖZLEMÉNY
AZ EGRI SZALA VÁROSRÉSZ MEGÚJÍTÁSÁRÓL

Eger Önkormányzata megközelítőleg félmilliárd Ft-ot költött az elmúlt egy év során a megyeszékhely

észak-nyugati részén elhelyezkedő terület megújítására,  az ott élő egri  polgárok életminőségének

javítására, infrastrukturális beruházásokra és közösségépítést,  felzárkóztatást szolgáló programok

megvalósítására. A „Szala városrész szociális rehabilitációja” című fejlesztési projekt (ÉMOP-3.1.1-

12-2013-0007) az Új Széchenyi Terv keretében, az Európai Unió és a Magyar Állam csaknem 400 millió

Ft-os támogatásával valósulhatott meg.

Az eredmények:

• Teljes egészében megújult a Rákóczi út 8–10. szám alatti, 200 lakásos bérház, amely megközelítőleg

500, elsősorban fiatal  és kisgyermeket nevelő egri  lakos otthona. A hőszigetelés és a nyílászárók

cseréje nyomán nőtt az önkormányzati bérlakások komfortfokozata és az elvégzett felújítás további

rezsiköltség-csökkenéshez vezet.

• Az  Árnyékszala  utca  42.  szám  alatt  Közösségi  Házat  alakítottunk  ki,  melyet  az  átadás  óta

folyamatosan megtöltenek programokkal az egri és kifejezetten a Szala városrészben működő civil

közösségek.  A  pályázati  program  keretében  társadalmi  akciók,  ún.  soft  tevékenységek

megvalósítására is volt  lehetőség, s az aktív civileknek köszönhetően a Közösségi Ház mára már

nélkülözhetetlen szerepet tölt be a lakosok életében. Az épület programjaiból: kézműves foglalkozás,

vetélkedők,  komplex  közösségfejlesztés,  mentorképzés,  korrepetálás,  színházi-  és  drogprevenciós

előadások,  énekiskola,  nyári  napközi,  családi  nap,  pályaorientációs  foglalkozás,  karácsonyi  és

farsangi program, stb. A házban teakonyha, öltöző és megfelelő szociális helyiségek is rendelkezésre

állnak, az épület udvarán pedig parkolókat és alakítottunk ki.

• Az Árnyékszala utcában található, városi tulajdonú területen több sportág gyakorlására is alkalmas

sportudvart és játszóteret alakítottunk ki. A fejlesztési program keretében lehetőség nyílt az ingatlan

környezetének rendezésére és a sportpályát övező zöldfelületek megújítására.

• A városrészi rehabilitációs program keretében felújítottuk az erre már régen megérett Verőszala és

Szalapart  utcákat.  Mindkét  területen közmű-beruházást  végeztünk:  közműcsere és közműépítés a

Verőszala  utcában  a  meglévő  kiszolgáló  infrastruktúra  cseréje,  a  Szalapart  utcában  pedig  teljes

közművesítés történt.

A rehabilitációs projekttel  Eger Önkormányzata mintaértékű fejlesztést  végzett:  egy szociális  leromlással

fenyegetett  városrészben  javítottuk  a  mindennapi  élet  infrastrukturális  feltételeit.  Kulturált  körülmények

biztosításával lehetőséget teremtettünk a polgároknak az aktív közösségi életre és a szabadidő hasznos

eltöltésére. A rehabilitációs programhoz kapcsolódóan megjelent a városrész saját folyóirata, a „Szala Infó”

is, amely kéthavonta juttatja hasznos és fontos, helyi információkhoz az érdeklődőket.


