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– Az idén hatalmas méretû be-
ruházások kezdõdtek meg Gyõ-
rött – fogalmazott Eredics Imre al-
polgármester. Hozzátette: A fel-
használt összeg jelentõs része ma-
gántõkébõl és pályázati pénzekbõl
származik. Az önkormányzat köz-
remûködésével olyan kedvezõ fel-
tételek alakultak ki a városban,
hogy szívesen jön a külföldi és a
hazai tõke. Az alpolgármester sze-
rint az építési beruházások elsõ és
második üteme – a lakásberuhá-
zások és a pólusprogramban fel-
használható százmilliárd forint
nélkül – 75 milliárd forintba ke-
rül, az útépítések 14 milliárdot
emésztenek fel. Ezt még kisebb
beruházások kiadásai egészítik ki. 

Jelentõs szállodai kapacitással
bõvül a város. A kamarai székház
szomszédságában rövidesen meg-
kezdik a 96 szobával rendelkezõ
Ibis hotel építését. A Nyugat-Ma-

BUSZOS FEJLESZTÉSI TÚRA

SZÁLLODÁK, KÖRFORGALMAK, LAKÁSOK
Tizenkilenc nagyberuházás és százöt útépítés zajlik Gyõr városá-
ban. Értékük a második ütemmel együtt eléri a százmilliárd forin-
tot – mondta el Eredics Imre, a fejlesztésekért felelõs alpolgár-
mester azon a helyszíni bejáráson, ahol az építéseket mutatták
be az újságíróknak. Gyõri Hét

gyarországi Egyetem gyõri fõisko-
lai kara pedig százhatvan szobás
tanszállodát épít a városban. 

Új oktatási épületet és könyvtá-
rat emelnek a Széchenyi egyetem
számára. Eredics Imre hangsú-
lyozta: a könyvtár hagyományos
feladatköre mellett olyan napra-
kész, illetve háttérszolgáltatást is
ad majd a Gyõr iránt érdeklõdõ
beruházóknak, melyek alapján
nagyobb biztonsággal dönthetnek
letelepedésükrõl. 

Naponta harmincezer ember
jár be dolgozni, tanulni, vásárolni
Gyõrbe. Környezetkímélõ és gyors
ingázásukat szolgálja majd az elõ-
városi vasúti körgyûrû, mely kap-
csolódik a leendõ villamosjára-
tokhoz, mondta el a buszos bejá-
ráson az alpolgármester.

Nem a város hibájából adódó
késéssel ugyan, de várhatóan rövi-
desen elkészül a táblabíróság és a

fellebbviteli fõügyészség épülete.
Ugyancsak befejezés elõtt áll a zsi-
nagóga teljes felújítása. A karzaton
a Vasilescu-gyûjtemény kap helyet,
az alsó szintet az egyetem zenei in-
tézete használja majd fellépésre,
rendezvények szervezésére. 

Az év végén átadják az Árkád
bevásárlóközpontot, s birtokukba
vehetik az autósok az ehhez társu-
ló, illetve a Fehérvári úti csomó-
pontban kialakított, Európában is

ritka, körgeometriás, többsávos,
lámpás körforgalmat. Jó készült-
ségi fokban van a Nádor aluljáró is. 

Eredics Imre arról is tájékozta-
tott: a Marcal-tó környékének rek-
reációs hasznosítását most gondol-
ják át. A Kossuth utcában pedig
megvalósítják a kulturális fõváros
tervpályázatban szereplõ elképze-
léseket. Emellett folytatódnak a la-
kásprogramok, Gyõr tíz éven belül
150-170 ezer lakosú város lehet.

A buszos túra vezetõje Eredics Imre alpolgármester volt.
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