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TOP: FEJLESZTÉSEK A BERVÁTÓL 
EGÉSZEN ANDORNAKTÁLYA HATÁRÁIG
Október végén elmondhatjuk, hogy több mint hét milliárd forint összértékben rendelkezik 
aláírt támogatási szerződéssel Eger, a Terület és Településfejlesztési Program (TOP) keretében. 
Habis László polgármestert kérdeztük arról, mire fordítható ez az összeg, illetve milyen 

fejlesztéseket tervez a város a 2020-ig tartó uniós pénzügyi ciklusban. 
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–  Számos jelentős beruházáshoz rendelkezik már aláírt támo-
gatási szerződéssel a város, de ha a kezdetektől nézzük, hogyan 
határozták meg a fejlesztési sarokpontokat?

– Összességében elmondható, hogy ezek a fejlesztések a gaz-
daságélénkítést, a munkába járás közlekedési feltételeinek 
javítását szolgálják. Arra törekedtünk, hogy Eger hosszú távú 
fejlődőképességére legyenek hatással e beruházások. A munka 
alapja az az Integrált Településfejlesztési Stratégia, amelynek fő 
célkitűzéseiként a munkahelyteremtést és az élhető városi kör-
nyezet kialakítását határoztuk meg. Szempont volt az egri fiata-
lok megtartása és az is, hogy vonzóvá tegyük a várost a beruhá-
zók és a letelepülni vágyók számára.

–  Miként valósulnak meg ezek a célok?

– Nagy előrelépést várhatunk az egri közlekedésben, hiszen a 
belváros irányából keletre haladó Kertész út és a hozzá kapcsoló-
dó több utca is megújul. Kerékpárutat létesítünk, megújul a köz-
műrendszer, az útpálya és jelentősen javulnak a parkolási feltéte-
lek is. Két új körforgalmú csomópont épül ebben a térségben: a 
Hadnagy utcánál és a Frank Tivadar utcánál, de biztonságosabbá 
tesszük a Szarvas téri csomópontot is. Mindez összességében 
1,3 milliárd forintos fejlesztést jelent. Ugyancsak jelentős előrelé-
pés, hogy a Sas úti vasúti csomóponttól Andornaktálya közigaz-
gatási határáig egységes kerékpárút és járda létesül, illetve a déli 
iparterületen belül is kialakítunk egy kerékpározásra is alkalmas 
szervizutat. Utóbbi elsősorban az ott dolgozókat szolgálja majd, 
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alternatív közlekedési lehetőséget biztosítva a számukra. Ez lé-
nyegében azt jelenti, hogy egészen a K2-es útig lehet kerekezni, 
nemcsak a Kistályai úton, hanem az ipari területen keresztül is. A 
felsoroltakon túl teljes körű útfelújítást végzünk a Csiky Sándor 
és Maczky Valér utcában is: a csaknem 200 milliós programban 
közterületi- és járdafejlesztés is szerepel. Nagyon fontos kiemel-
ni, hogy ez a beruházás a csapadékvíz-elvezetési problémákra is 
megoldást kínál: reményeink szerint ezáltal megszűnik a belvá-
ros ez irányú veszélyeztetettsége.

–  E munkába járást segítő fejlesztések mellett miként lehet még 
javulást elérni?

– Fontos szempont volt az egri gyermekes családokat és az idő-
sebbeket szolgáló intézményhálózat fejlesztése is. Két új óvodát 
építünk, az egyik a Kertész utcában, a másik a Pozsonyi úton, 
mindkettő egy teljesen új, négycsoportos intézmény lesz. A la-
josvárosi Köztársaság téren létrejön egy egészségügyi és szoci-
ális ellátó központ, amely magában foglal család- és gyermekor-
vosi rendelőket, de itt kap helyet a védőnői szolgálat, illetve egy 
idősek nappali ellátását szolgáló intézmény is. Meglévő orvosi 
rendelők felújítására is lehetőség nyílik, Felnémeten, valamint a 
Hadnagy és a Napsugár úton. Jelentősen bővül a város bölcsődei 
kapacitása is: két csoporttal bővül majd a Lajosvárosban működő 
Dobó Katica Bölcsőde férőhelyszáma, valamint fejlesztjük mind 
az említett intézmény, mint pedig az Arany János utcai Montes-
sori Bölcsőde eszközparkját. Szólni kell az Idősek Berva-völgyi 
Otthonának rekonstrukciójáról, amely elsősorban épületenerge-
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tikai beruházás, de miután egy húszéves intézményről van szó, 
értelemszerűen teljes felújításban érdemes gondolkodni – ez egy 
közel 250 millió forintos munkát jelent majd.

– Hallhattunk korábban zöldterületi fejlesztésekről is. Az is e
„csomag” része?

– Az volt az alapelvünk, hogy a jelenlegi és a korábbi fejleszté-
sek szorosan kapcsolódjanak egymáshoz. Ha közterület, illetve 
zöldterület fejlesztésre gondolunk, akkor egyfelől a belvárosi 
rekonstrukció által érintett területeket délről határoló térségről 
beszélünk, másfelől a Bervai területről. Utóbbi az úgynevezett 
zöld város koncepció, amely egyfajta alközpont kialakítását se-
gíti majd elő a felnémeti városrészben: a beruházás keretében
nő a zöldfelület, s kialakítunk egy, a rekreációt, aktív pihenést 
szolgáló fitneszparkot. A belvárost illetően az Eszterházy tér, 
a Kossuth utca Egészségház utcáig terjedő szakasza a fő célte-
rület, valamint két tömbbelső, a Bajcsy- és az Erzsébet udvar. 
Fontos célunk az is, hogy csökkenjen a burkolt területek aránya 
és igényes parkok, zöldfelületek jöjjenek létre. Tulajdonképpen 
ide kapcsolódik a belvárosi terek komplex megújításáról szóló 
program, amely magában foglalja a Lenkey-ház, a Nagypréposti 
palota (könyvtár), és az egykori Helyőrségi Művelődési Otthon 
(HEMO) épületének rekonstrukcióját.

– Hogy látja, mindezek közül melyek azok a programelemek,
amelyek a legkorábban elindíthatók?

– Nem feltétlenül ebben a sorrendben, de a HEMO, a felnémeti al-
központ, a Csiky utca és a Lenkey-ház ügye az, ami a legkorábban 
elkezdődhet, illetve azok az úgynevezett soft programok, amelyek 
az építkezéseknél kevésbé látványosak, ám jelentőségük megkér-
dőjelezhetetlen. A Szala városrészben társadalmi felzárkóztatást 

A Kertész – Hadnagy utcai körforgalom látványterve

segítő programok indulnak részint a gyermekjóléti és bölcsődei 
intézmény, részint pedig a Polgármesteri Hivatal koordinálásá-
ban. Emellett fontos szólni a foglalkoztatási paktumról, amelyet 
közösen valósítunk meg a Kormányhivatallal, vállalkozásokkal és 
a kamarákkal. A program a munkaerőpiacról ezidáig kiszorultakat, 
a pályakezdőket, a GYES-ről, GYED-ről visszatérni szándékozókat 
és az 50 év felettieket igyekszik segíteni, illetve mindazokat, akik 
alulképzettek, vagy nem rendelkeznek piacképes végzettséggel. 
Több száz embert kívánunk bevonni az ötéves programba, e pro-
jekt első lépései ugyancsak még az idén elkezdődhetnek.

– Meg lehet határozni, hol tart most Eger abban a munkában,
amit a Terület- és Településfejlesztési Program jelent?

– Október végéig 16 támogatási szerződéssel rendelkezünk, 
összesen több mint 7 milliárd forint értékben, ami az eredeti 
keretösszegünk kétharmadát jelenti. A megyei jogú városokkal 
való összehasonlításban mindenképpen jól állunk, s úgy hiszem a 
saját céljaink elérésben is, hiszen jól látszik: a Bervától a Szalán, a 
belvároson és Lajosvároson át egészen az Andornaktálya tábláig 
fontos fejlesztések indulnak, s tervezünk továbbiakat is. A TOP 
keretében még két, egymilliárd forint fölötti tétel szerepel: a déli 
iparterület alapinfrastruktúra-fejlesztése és egy napelempark lé-
tesítése. A jövőről szólva mindenképpen érdemes megemlíteni a 
Rác templom és térsége fejlesztését, a Szala városrész közterü-
leti rekonstrukcióját, de tervezünk energetikai korszerűsítéseket 
óvodákban, a Vitkovics-házban, a Kallómalom úti gondozási köz-
pontban és a Mindszenty Gedeon úton található gyermekvédel-
mi tanácsadóban. Több szempontból is lényeges beruházás lesz 
az a kerékpárút, amely Eger és Egerszalók között épül. E projekt 
a két település közös munkája lesz, egy összehangolt fejlesztés, 
amelynek gyümölcsét egyaránt élvezhetik az egriek, az egersza-
lókiak és az ide látogatók is.

A Pozsonyi utcai óvoda látványterve


