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Tuza Róbert, a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Irodájának 
vezetője elmondta: több helyen is megkezdte már a munkát a kivi-
telező. Az Árva közi parkolót lezárták, ide a munkálatok végeztével 
sem térhetnek vissza az autók, ugyanis zöldövezetet, egy kis parkot 
alakítanak ki a területen. Itt hamarosan elkezdődik a patakmeder 
partrendezése és a meglévő burkolatok felbontása. A kivitelezés 
már megkezdődött a Nagy-lapos körforgalomtól, de elindult a 
Tárkány-patak melletti szakasz földmunkálata is. Ezt megelőzően 
ezen a helyen bozótirtást, tereprendezést is végeztek. Az irodave-
zető hozzátette: megkezdték a kerékpárút déli, kezdő szakaszának 
kitűzését, rövidesen itt is megindul az útpálya építése, s a következő 
napokban startolhat a Tűzoltó tértől a Mária utcáig tartó út építési 

munkáinak előkészítése. A beruházás novemberre készül el telje-
sen, de a főbb szakaszokat már nyáron használatba vehetik a ke-
rékpárosok. 
A projekt címe: Kerékpárral a Bükkön át – Kerékpárral a városon át
Azonosító: ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0158
Elnyert támogatás: 499 611 710 Ft
Kedvezményezett: Eger MJV Önkormányzata 
95,543879 % támogatási intenzitás
Konzorciumi partnerek: Agria Adu 
Kft. 95,00% támogatási intenzitás
EVAT Zrt. – 100% támogatási in-
tenzitás

Elkezdődött a kivitelezés
Novemberre kész a várost átszelő kerékpárút

Megkezdődött a várost átszelő kerékpárút hálózat építése. A közel 700 millió forintos projekt keretében kialakítják a hiányzó 
szakaszokat, így végül a K2-es úttól Felnémeten és Felsőtárkányon át egészen akár Miskolcig eltekerhetünk majd. Egerben 
összesen 10 kilométer hosszú lesz a felfestett és kiépített bringaút, de kialakítanak pihenő, tároló és szerviz pontokat is. Ilyen 
csomópont lesz például a vasútállomáson, vagy a főiskola előtt, míg a központot, egyfajta kerékpáros bázist a Tűzoltó téren 
találhatják majd a bicajosok.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

szélt, hogy Eger a hősiesség, a helytállás 
és a hazaszeretet városa. Felidézte: tavaly 
december óta az egri vár nemzeti emlék-
hellyé vált a parlament döntése nyomán. 
Emlékeztetett: a kormány 
átvállalta a város 8 milliárd 
forintos adósságállományát 
lehetővé téve ezzel a még am-
biciózusabb tervek megfogal-
mazását. 

Miniszterelnök Úr megy-
győződésem szerint méltá-
nyolta mindazt, amit a város 
az elmúlt évek során önerőből 
elért és elindított – vélekedett 
a találkozásról és a megálla-
podásról Habis László pol-
gármester. A Bitskey Uszodát 
saját erőből építettük meg, 
megtaláltuk a megoldást a Bá-
rány Uszoda elodázhatatlan 
újjáépítésére is, ahogyan a vár 
régi pompájának visszaállításához is ösz-
szeállítottuk a korrekt szakmai koncep-
ciót. A munkahelyteremtést szolgáló, je-
lentős iparterület-bővítéshez is önerőből 
vásároltunk területeket, tehát elmondha-
tó, hogy egyik fronton sem ölbe tett kézzel 
vártuk az állam segítségét, s mindezt úgy 
tettük, hogy az találkozik a kormányzati 
gondolkodással. Felelősséggel mértük fel 
Eger erősségeit, s jó irányba indítottuk el 
a hosszú távú fejlesztési terveket. Fontos-
nak tartom kiemelni, hogy olyan emberi 
közegben tudtuk fogadni a kormányfőt, 
melyben – kemény munka közben is - jól 
érezte magát. Mind a borászokkal elköl-
tött ebéd, mind a kéményseprővel, egri 

járókelőkkel, turistákkal, vagy az Orbán 
Viktor által kezdeményezett Dobó utcai 
és főtéri, spontán séta során a régiség-, 
vagy borkereskedővel való találkozás 

megteremtette az alapot arra, hogy mi-
niszterelnök úr azzal a tudattal távozzon 
tőlünk, hogy Eger valóban egy barátsá-
gos, vonzó város. Ez a légkör és az egri 
polgárok hozzáállása nagyban segítette 
azt, hogy nyugodtan végiggondolhassuk 
a lehetőségeinket, baráti atmoszférában, 
jó légkörben tárgyalhassunk Eger jövőjé-
ről – emelte ki Eger polgármestere.

Nyitrai Zsolt a dokumentum aláírását 
követően elmondta: Eger városa és a kor-
mány történelmi jelentőségű megállapo-
dást kötött, amely kivételes lehetőségeket 
kínál a megyeszékhely lakói számára. 

A miniszterelnök – akit elkísért Egerbe 
mások mellett Lázár János, a Miniszter-

elnökséget vezető miniszter és L. Simon 
László, a Miniszterelnökség parlamenti 
államtitkára is – meglátogatta a Bitskey 
Aladár Uszodát, ahol találkozott több, 

olimpiai bajnokságot nyert 
egri vízipólóssal, majd eszme-
cserét folytatott az Egri borvi-
dék borászainak képviselőivel 
is.

Orbán Viktor a napfényes 
időt kihasználva rövid sétát 
tett Eger belvárosában, s elbe-
szélgetett a járókelőkkel is.

Később a TV Egernek adott 
exkluzív interjúban úgy fo-
galmazott: a kormány nem 
egyszerűen pénzt szeretne 
juttatni egy városba, hanem 
lehetőséget akar adni, hogy 
aztán az ott élők boldogulja-
nak. Mint mondta: olyan fej-
lesztéseket keresnek, amik ké-

sőbb bevételt hoznak a városnak. Egerről 
azt mondta kisimultak a ráncai. Ez egy 
történelmi város, mégis frissességet, fia-
talságot áraszt. Úgy látja, hogy az egriek 
büszkék arra, hogy egriek, és nem csak 
a történelmük miatt, hanem most már 
a jelenük miatt is. Egy olyan városban 
élnek, amivel nagyon sok ember cserél-
ne – és nem csak Európán kívül, hanem 
Európán belül is. Mint mondta: szerinte 
jó pályán van Eger, az eddigi fejleszté-
sek jó döntéseken alapultak. Aránylag 
jó ütemben haladnak, véleménye szerint 
2018–2019-re azt lehet mondani, hogy 
már csak karbantartanunk kell, a város 
lényegében áll.


