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ADOMÁNYDOBOZ EGERBEN!
Az országban több helyütt helyeztek ki adománydobozokat, ugyanabból a célból. 2016 októberében városunk egyik legforgalmasabb helyén, a 
Katona téren az ABC előtt is felállított egyet az Egri Norma Alapítvány. Arra hivatott, hogy jóérzésű emberek tartós élelmiszert tegyenek bele 
embertársaik számára. Mert van, akinek egy fél kenyér és egy májkrém az aznapi ételadagját jelenti. 

Kérjük, segítse a kezdeményezést! Amennyiben arra jár, vásárol a piacon vagy az ABC-ben, pékségben, gondoljon arra, hogy milyen kevés 
erőfeszítésbe kerül 1-2 termékkel többet berakni a kosárba és kifelé jövet behelyezni a dobozba. Higgye el, már sokan nagyon várják, hogy kive-
hessék és legyen mit enniük arra a napra! Segítsen, mert jót tenni jó! Váljon gyakorlattá Egerben az adakozás!  KÖSZÖNJÜK!

JELENTŐS IPARFEJLESZTÉS 
KÖVETKEZIK EGERBEN

Meglévő, konkrét beruházási igényekre alapozva indít nagyszabású iparfejlesztési programot Eger 
Önkormányzata a város Területi- és Településfejlesztési Operatív Programjának (TOP) keretében. 
A hevesi megyeszékhely kifejezetten jó munkát végez a TOP-programok előkészítésében, eddig nem 
volt sikertelen beadványuk, s a beadott fejlesztési igények lefedik az Eger rendelkezésre álló ere-
deti forrás (11,073 milliárd Ft) immár 80,4%-át. A déli iparterület infrastruktúrájának komplex 
fejlesztéséről szóló beruházási program támogatási szerződését a napokban írta alá Habis László 
polgármester és Zay Ferenc, a Magyar Államkincstár Heves megyei igazgatója. Mint elhangzott: 
a Területi és Településfejlesztési Operatív Programban Eger Önkormányzata 17 aláírt támogatási 

szerződéssel rendelkezik, összesen 8,9 milliárd Ft-os támogatási összeggel.

Zay Ferenc elmondta: Eger Megyei Jogú Várost illetően 16 
db fejlesztési témában jelent meg kiírás a TOP-keretében, s 
ezekre a felhívásokra az aláírás pillanatáig 24 db támogatá-
si kérelem érkezett az önkormányzat részéről. A benyújtott 
kérelmek közül 22 esetében született már meg a támogatói 
döntés és további támogatási döntések, illetve támogatási 
szerződések vannak előkészítés alatt, összesen több mint 
félmilliárd Ft értékben. A munka tehát igen intenzív, az Ál-
lamkincstár és az önkormányzat kiváló együttműködésben 
dolgozik.

Az aláíráson részt vett Nyitrai Zsolt, Eger és térsége or-
szággyűlési képviselője, a Heves megyei fejlesztésekért fe-
lelős miniszteri biztos leszögezte: az iparfejlesztés célja a 
munkahelyteremtés. Ebbe az irányba mutat az ipari terület 
bővítése és fejlesztése, az M25-ös, Egert az autópályával ösz-
szekötő út megépítése és az egri intermodális közlekedési 
csomópont-fejlesztés is. Mindennek a lényege a munkahely-
teremtés – mutatott rá a politikus.

Habis László polgármester aláhúzta: kiemelt célra kiemelt 
összeget fordít a város, hiszen ez az 1,2 milliárd Ft-os beru-
házási csomag egy Eger életét évtizedekre meghatározó fej-
lesztés lesz. Azok után, hogy az önkormányzat szisztemati-
kus munkával, évek alatt jelentős területet vásárolt meg erre 
a célra, a mostani projekt óriási előrelépést hoz: az egri ipar-
fejlesztésre sok szempontból a város jövőjének zálogaként 
tekintünk. Feltáró utak épülnek az ipari területen, közvilá-
gítást létesítünk az eddig nem fejlesztett déli részeken, to-
vábbá csapadékvíz-elvezető rendszert és energiaellátást 
építünk ki. A fő cél a terület áram- és gázellátásának biztosí-
tása, szennyvízvezeték építése, valamint alapvető hírközlési 
kábelek lefektetése. A város a 23 hektárt érintő beruházással 
biztosítja az alapot a későbbi, munkahelyteremtő magánbe-
ruházásokhoz, hogy a befektető, fejleszteni kívánó cégek az 

egri ipari területen gyártócsarnokokat, termelő üzemeket 
hozhassanak létre, vagy épp irodaépületeket építhessenek.

„Eger nem kifejezetten iparvárosként szerepel a köztudat-
ban, mégis igaz, hogy erős és fejlődő ipar nélkül Eger nem 
volna ugyanaz a város. A több lábon állás mindig is megha-
tározó várospolitika célunk volt. Az iparnak hatalmas szerepe 
van a megyeszékhely gazdálkodásában, az egri lehetőségek 
kiszélesítésében, valamint – kenyéradóként – az egri fiatalok, 
családok életében is. Azon vagyunk, hogy helyzetbe hozzuk 
a magas hozzáadott értéket termelő egri cégeket és kiszol-
gáljuk a bővítési törekvéseiket. Számunkra nem kérdés, hogy 
az iparnak, a munkahelyteremtésnek kulcsszerepe van Eger 
jövőjének alakításában” – szögezte le Habis László polgár-
mester.

fotó: nemes róbert


