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EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
CSIKY SÁNDOR UTCA ÉS MACZKY VALÉR UTCA ÚT- ÉS KÖZTERÜLET FELÚJÍTÁSA

Eger  Önkormányzata  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Programban  (TOP),  a
„Gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés"
(TOP-6.1.5-16)  című  felhívás  keretében  nyert  el  bruttó  156 999 985  forint  vissza  nem
térítendő támogatást és sikeresen megvalósította a „Csiky Sándor utca és Maczky Valér
utca út- és közterület felújítása" (TOP-6.1.5-16-EG1-2017-00001) című projektet.

A beruházási program célja a forgalmas belvárosi utca, a Csiky Sándor utca és a Maczky Valér
utca felújítása és fejlesztése volt, annak érdekében, hogy Eger városközpontja jól megközelíthető
legyen. A beruházás során összességében mintegy 360 méter felújított, korszerűsített úthálózat
jött létre.

A projekt egy komplex fejlesztés része volt, melyet kiegészített a „Csiky Sándor utca és Maczky
Valér  utca csapadékvíz -  elvezetés felújítása"  c.  pályázati  programunk is.  A beruházás ezen
része a korábban, nagy esőzés idején többször elárasztott belvárosi terület problémáira jelent
megoldást: az alsó szakaszon a megelőző csatorna-átmérő kapacitásához képest hatszoros, 
120x120  cm-es,  beton  keretelemeket  fektetett  le  a  kivitelező,  felfelé  haladva  pedig  100  cm
átmérőjű  beton  csatornát  alakítottak  ki.  A  megújult,  megnövelt  befogadóképességű  közmű
szakasz mintegy 215 méter hosszú, s a megítélt uniós támogatás összege a csapadékvíz-projekt
esetében bruttó 120 000 000 forint volt. 

A teljes fejlesztési csomag eredményeként a Csiky Sándor utca Széchenyi út és Barkóczy út
közötti szakaszán, illetve a Maczky Valér utcában megújultak a közművek, az utak, a járdák és a
parkolók  burkolatai.  A  forgalmas  közterület  soha  ilyen  minőségben  nem  szolgálta  még  az
egrieket. A város két patinás, belvárosi középiskolája, a Gárdonyi Géza és a Dobó István nevét
viselő gimnázium épülete előtti  terület  térkő burkolatot  kapott,  míg a fennmaradó részeken a
közterületeket új aszfaltburkolat borítja. Korábban egyes részeken hiányzott, a mostani fejlesztés
eredményeként azonban az út mindkét oldalán megépült a gyalogjárda, s ez nagyban növeli az
arra járók komfortérzetét, biztonságát. Emellett megújult a Csiky Sándor és a Széchenyi István
utca kereszteződésében található, két gyalogos átkelő is. A Gárdonyi Gimnázium nyáron kezdett
renoválásához igazodva a projekt záró szakaszában újítottuk meg a Csiky utcai parkolókat és az
iskola melletti járda szakaszt. Ez a munka is rendben elkészült.

Köszönjük a lakosság és a vállalkozók türelmét, készséges együttműködését!

A  projekt  az  Európai  Unió  támogatásával,  az  Európai  Regionális  Fejlesztési  Alap
társfinanszírozásával a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg.


