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a több évtizedes környezetszennyezést, 
így kármentesítettük az egri ipari park 
egy 15,3 hektáros részét. A több mint 
900 millió forintos program eredménye-
képpen az érintet terület alkalmassá vált 
további, munkahelyteremtő beruházások 
megvalósítására. Hétről hétre tárgyaláso-
kat folytatunk olyan beruházókkal, akik 
Egerben szeretnének új ipartelepet léte-
síteni. A gazdaság élénkítését, a vállalko-
zások betelepítését szolgálja az is, hogy 
megvásároltunk több mint hét hektárnyi 
ipari területet, s előrehaladott tárgyalá-
sokat folytatunk MÁV-tulajdonú ingat-
lanok ügyében is. Az a célunk, hogy egy 
összességében 20 hektáros ipari bővítést 
valósítsunk meg a következő időszakban.

– Több nagy fejlesztés van még fo-
lyamatban jelenleg is Egerben.

– Nagyon fontos fejlesztésnek tartom 
az észak-déli kerékpárút-hálózat kiépí-
tését, melyhez egy turisztikai célú pályá-
zattal 500 millió forintot nyertünk. Idén 
további 75 millió forint kormányzati 
plusz forrást sikerült bekapcsolnunk a 
projektbe és jelentős az önkormányzat 
által vállalt önerő is. Az építéshez pa-
takmeder-rendezés is kapcsolódik, amit 
szintén önerőből valósítunk meg. Noha 
turisztikai fejlesztésről van szó, a prog-
ram a városunk egészét szolgálja, hiszen 
több mint tíz kilométernyi bringaút léte-
sül, s ez a hálózat vélhetőleg egy további 
fejlesztés kiindulópontja lehet. A kerék-
párút-építés az egriek életét is könnyíti, 
lehetőséget teremt arra, hogy a bringás 
életmód az eddiginél sokkal szélesebb 
körben és nagyobb ütemben hódítson. 

Ami a további fejlesztési elképzeléseket 
illeti, ezek közül elsősorban az ún. Te-
rületi Operatív Programot említhetem, 
melynek kilenc fő irányát ez év febru-
árjában fogadtuk el a közgyűlésben. Eb-
ben az ipari területek bővítésétől a „Zöld 
város” programig sok elem szerepel. Az 

egri fejlesztési program a belvárost öve-
ző területek rehabilitációja mellett olyan 
jelentős közterületi fejlesztéseket tartal-

maz, mint a Kertész, a Mekcsey, a Baktai 
és más nagy forgalmú utcák rekonstruk-
ciója. Tervezzük, hogy két ütemben, tel-
jes egészében megújítjuk a Kossuth Lajos 
utcát, s ehhez kapcsolódóan a könyvtár-
nak otthont adó Nagypréposti palotát, 
de szerepel a programban a volt tiszti 
klub és a Lenkey-ház, valamint az Uránia 
mozi épületének értékmegőrző renová-
lása is.

Övárok-rendszer kiépítésével, vízren-
dezéssel és egy sor fontos fejlesztéssel a 
következő évek nagy horderejű beruhá-
zásai a város egészét érintik majd.

– Az elmondottakhoz és a fejlesz-
tési tervek megvalósításához nagyon 
sok pénz kell. Hogyan szerepel Eger 
a különböző pályázatokon, milyen az 
önkormányzat és a kormányzat kap-
csolata?
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