
a MÉDIa EGER NONPROFIT KFT.  2015. júNIus
INGYENEs KIaDVÁNYa 6. ÉVFOlYaM 6. szÁM

heves megyei

 pénzvilág

Egységes digitális piac

Ifjúsági Garancia Program

Élelmiszer-pazarlás

CETA

Diákmunka



Kerékpárral a Bükkön át – a városon át
Eger pályázatot nyújtott be (konzorciumban az EVAT Zrt-vel, és az Agria Adu Kft.-vel) az Észak-Magyarországi Operatív Prog-
ram keretében a Turisztikai Attrakciók és szolgáltatások fejlesztésére kiírt pályázatra. A „Kerékpárral a Bükkön át – Kerékpárral 
a városon át” című, ÉMOP-2.1.1/B-12-2012-0158 számú projekt megvalósítására az elnyert támogatás az Új Széchenyi Terv 
keretében mintegy 500 millió forint (499 611 710 Ft), melyhez Eger önkormányzata 220 millió forint önerőt biztosít.

A kerékpáros közlekedés elősegítése ér-
dekében a város – a meglévő szigetszerű 
kerékpárutak összekötésével – egy össze-
függő kerékpárutat valósít meg. Ez a há-
lózat a déli, egerszalóki elágazótól vezet a 
megyeszékhelyen keresztül, a már kiépített, 
Felsőtárkányig tartó kerékpárútig, majd in-
nen juthatunk el a bükki szakaszon egészen 
Lillafüredig, Miskolctapolcáig. A bükki ré-
szen – ahol az országos közút mentén már 
kitáblázott kerékpáros közlekedési útvonal 
van – 10 kilométerenként kerékpáros pihe-
nőket hoznak létre.

2015. év végéig az alábbi az alábbi válla-
lások valósulnak meg:

– Eger városon át vezető új kerékpárút 
építése 6,7054 km-en (Mátyás király út, Sas 
út, Vasút út, Deák Ferenc út, Hadnagy út, 
Eszperantó sétány, Árva köz – Mária utca, 
Felnémet) Lidl körforgalomtól a felnémeti 
kerékpárútig

– KRESZ-táblák kihelyezése és akadály-
mentes útszegélyek létesítése a kijelöléses 
szakaszokon, Eger városon át vezető új 
kerékpárút kijelöléssel 3,6764 kilométeren 

(Eger, Szépasszonyvölgy felé, Raktár utca)
– Bükkön átvezető kerékpárút-hálózat 

Miskolctapolca – Lillafüredig 60,0680 km-
en, kijelöléssel és 7 helyszínen fedett kerék-
páros pihenő létrehozása

Kapcsolódó fejlesztések:
– 15 helyszínen kerékpáros támasz elhe-

lyezése, összesen 120 db férőhellyel, itt pad 
és szemétgyűjtő edény elhelyezése

– 1 helyszínen (Vasútállomás) fedett ke-
rékpártároló elhelyezése (10 férőhelyes)

– 12 helyszínen kerékpáros eligazító táb-
la elhelyezése

– 8 helyszínen információs tábla elhelye-
zése

A fejlesztéshez kapcsolódóan a két kon-
zorciumi partner az alábbiakat valósítja 
meg:

Evat Zrt.: 
– Kerékpáros szerviz, pihenő létrehozá-

sa a Tűzoltó Múzeumnál
Agria Adu Kft. 
– 10 helyszínen kerékpáros támasz elhe-

lyezése, összesen 60 férőhellyel, jellemzően 
turisztikai szolgáltatóknál

– Elektromoskerékpár-kölcsönző létre-
hozása (24 db elektromos kerékpárral)

– Online foglaló és webes fejlesztés, kár-
tyanyomtató rendszer kiépítése

Egerben jelenleg 4,2 km hosszú, nem 
összefüggő kerékpárúton tekerhetnek a 
bringások. Örvendetes, hogy a városban 
megnövekedett a helyi lakosok és a turis-
ták kerékpározás iránti igénye. Ennek oka, 
hogy a polgárok egyre inkább felismerik a 
bringázás környezetbarát és praktikus tulaj-
donságait, s így egyre divatosabb kerékpárt 
használni a városon belüli közlekedésben, 
valamint az egri és a bükki környék látvá-
nyosságainak megközelítésében is. A pro-
jekt fontos eredménye lesz, hogy azok, akik 
a kerékpározást választják szabadidős tevé-
kenységnek, az eddiginél lényegesen hosz-
szabb kerékpárút-hálózaton tekerhetnek 
majd, s mindezt biztonságosan tehetik. A 
kerékpározás  kiemelten fontos Eger számá-
ra, hiszen a megyeszékhely célja a környe-
zettudatos életszemlélet elterjesztése a min-
dennapokban, valamint a környezetbarát 
megoldások terjesztése a városfejlesztésben.

Európai Regionális
Fejlesztési Alap

Az egri Szala városrész megújításáról 
Eger önkormányzata megközelítőleg félmilliárd forintot költött az elmúlt egy év során a megyeszékhely észak-nyugati 
részén elhelyezkedő terület megújítására, az ott élő egri polgárok életminőségének javítására, infrastrukturális beruhá-
zásokra, és közösségépítést, felzárkóztatást szolgáló programok megvalósítására. A „Szala városrész szociális rehabilitá-
ciója” című fejlesztési projektet (ÉMOP-3.1.1-12-2013-0007) az Új Széchenyi Terv keretében, az Európai Unió és a Magyar 
Állam csaknem 400 millió forintos támogatásával valósította meg.

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 komfort-
fokozata és az elvégzett felújítás további re-
zsiköltség-csökkenéshez vezet.

Az Árnyékszala utca 42. szám alatt közös-
ségi házat alakítottak ki, melyet az átadás óta 
folyamatosan megtöltenek programokkal az 
egri és kifejezetten a Szala városrészben mű-
ködő civil közösségek. A pályázati program 
keretében társadalmi akciók, úgynevezett 
soft tevékenységek megvalósítására is volt le-
hetőség, s az aktív civileknek köszönhetően 
a közösségi ház mára már nélkülözhetetlen 
szerepet tölt be a lakosok életében. A ház-

ban teakonyha, öltöző és megfelelő szociális 
helyiségek is rendelkezésre állnak, az épület 
udvarán pedig parkolókat alakítottak ki.

Az Árnyékszala utcában található, városi 
tulajdonú területen több sportág gyakorlá-
sára is alkalmas sportudvart és játszóteret 
létesítettek. A fejlesztési program keretében 
lehetőség nyílt az ingatlan környezetének 
rendezésére és a sportpályát övező zöldfelü-
letek megújítására.

A városrészi rehabilitációs program kere-
tében felújították az erre már régen megérett 
Verőszala és Szalapart utcákat. Mindkét 
területen közműberuházást végeztek: köz-
műcsere és közműépítés történt a Verősza-
la utcában, a Szalapart utcában pedig teljes 
közművesítés valósult meg.

A rehabilitációs projekttel Eger önkor-

mányzata mintaértékű fejlesztést végzett: 
egy szociális leromlással fenyegetett város-
részben javított a mindennapi élet infrast-
rukturális feltételein. Kulturált körülmé-
nyek biztosításával lehetőséget teremtettek 
a polgároknak az aktív közösségi életre és a 
szabadidő hasznos eltöltésére. A rehabilitá-
ciós programhoz kapcsolódóan megjelent 
a városrész saját folyóirata, a „Szala Infó” is, 
amely kéthavonta juttatja hasznos és fontos, 
helyi információk-
hoz az érdek-
lődőket.


