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Tisztelt Egriek!
Amint azt Önök is nap mint nap láthatják, tapasztalhatják a belváros rehabilitáció
keretében jelentős munka zajlik a városban. A kivitelező a belváros több pontján
vett át munkaterületet és nagy mennyiségű technikai eszközzel, géppel, jelentős
létszámú munkaerővel dolgozik a megvalósítás érdekében. A Dobó téren a
közmű rekonstrukció a befejezéshez közeledik, ezt követően a földmunkák
célja a természetes kőburkolatnak alapot adó aljzatbetonhoz szükséges rétegek

A restaurálás után a szobrokat újra patinázzák.
kialakítása lesz. Hasonló munkafolyamat zajlik a Kis-Dobó téren, itt a természetes
kőburkolatok lerakásának megkezdése márciusban várható, ennek megvalósulása
után a kis téren már befejeződnek a munkák. A Dobó utcában és Tinódi téren
végzett közmű-rekonstrukciók után szintén a burkolati rétegek kialakítása, ennek
befejezéseként a kőburkolatok lerakása következik, amely június végére várhatóan
befejeződik. Ezeken a területeken kívül csapadékcsatorna rekonstrukció zajlik a

Bajcsy - Zsilinszky utcában, valamint megkezdődtek a közműkiváltások a Gárdonyi
téren (volt „Centrum parkoló”) és a Végvári vitézek terén (volt Szúnyog köz). Utóbbi,
jelentősen átalakuló és megszépülő téren kap majd helyet a jelenleg restaurálás alatt
álló Végvári Vitézek lovasszobor kompozíció. Talán nem lehet elégszer elmondani, ezért
újra itt is megtesszük: A Dobó szobor a felújítás, restaurálás után a Dobó térre, eredeti
helyére kerül vissza várhatóan június hónapban.
Minden belvárosban élőnek, illetve itt közlekedőnek kérjük szíves türelmét és
megértését a felújítások idején! A kivitelező a lehető legrövidebb időn belül igyekszik
megvalósítani a munkákat, hogy azután egy megszépült és funkcióiban is megújult egri
belváros kerülhessen az itt élők birtokába, amelyet reményeink szerint az ide látogatók
is megelégedéssel használnak majd.
A munkavégzés igencsak megnehezíti a gyalogos közlekedést a Dobó téren és környékén,
a kivitelező olyan ütemben halad, hogy a lehetséges útvonalak is napról napra illetve
hétről hétre változnak, de a gyalogos közlekedés minden területen biztosított. Kérjük,
hogy a kivitelező által kijelölt útvonalakat használják és fokozottan figyeljenek a
biztonságos közlekedésre a munkaterületek közelében!
Összességében elmondható, hogy a munkák jó ütemben haladnak, a Dobó szobor
belsejében pedig egy különleges üzenet is előkerült. Hogy miről is van szó, azt
megtudhatják hírlevelünkből.

Megújulnak a szobrok
A Dobó téren és környezetében zajló munkálatok során február 7-én kezdődött a Végvári
vitézek szoborcsoport leemelése a talapzatról.
A fokozott körültekintést és különös óvatosságot igénylő műveletsor első lépéseként a
szakemberek már korábban elbontották Kisfaludi Stróbl Zsigmond 1967-ben felállított
alkotásának talapzatát borító, egyenként egy tonnás mészkőlapokat. Ezután megkezdték
a három, darabonként nagyjából 2,7 tonnás szobor leemelését. A munkafolyamat
több napig tartott: mindent megelőző szempont volt az alkotások megóvása, s ezért a
folyamatot nem lehetett siettetni.
Ezzel párhuzamosan elszállították a Dobó tér uralkodó elemét, Stróbl Alajos 1907ben felállított Dobó István szobrát is. Mint kiderült, a mintegy 3,5 tonnás alkotással
könnyebb dolguk volt a szakembereknek, talapzatról való leemelése – a szükséges
fokozott óvatosság mellett is - jóval egyszerűbbnek bizonyult.
A restaurátorok egybehangzó véleménye szerint mindkét alkotás esetében indokolt volt
már a felújítás. Ezt azonban az eredeti elképzelésekkel szemben nem Erdőkertesen,

hanem egy egri műhelyben végzik: megtisztítják, kijavítják és újrapatinázzák a
szobrokat. (Képek a 4. oldalon.) A tervek szerint az alkotásokat június derekán szállítják
vissza a belvárosba, amikor a rehabilitációs program közterületi fejlesztései ezt már
lehetővé teszik.

A Városházáról
A Minorita templom megújulása után jól láthatóan szépül a Dobó tér másik
emblematikus épülete, az eklektikus Városháza homlokzata. A Dobó téri után a ház
Bajcsy-Zsilinzsky utcai oldalát is felállványozták, így megkezdődhet a homlokzatok
festése. A teljes renoválással a főtér új burkolatának elhelyezése után végeznek, az
ősz folyamán. A Városháza udvarán befejeződött az elektromos és hírközlési kábelek
kiváltása, valamint megkezdték a kiegészítő rendezvény- és tanácskozó terem építését.

Közmű-rekonstrukció a belvárosban
Noha kétségkívül a tíz elemből álló belvárosi közterületi rekonstrukció egyik
leglátványosabb mozzanata volt a Dobó téri szobrok elszállítása, a város főterének
javában tartó funkcióbővítő megújulása ugyancsak izgalmas feladatot jelent. Naprólnapra nyomon követhetjük, hogyan formálódik, kap új arculatot a központi tér és
környezete.
Az elmúlt időszakban szerencsére jó ütemben haladtak a kivitelezők, ugyanakkor
ha kemény fagyok nem is, de a kisebb-nagyobb intenzitással hulló eső olykor
megnehezítette a nagy tömegű földmunkákat. Mostanra azonban már a vége felé
közeledik a munkálatoknak ez a szakasza.
Jó ütemben halad a közművek rekonstrukciója is. A beruházás ezen eleme talán kevésbé
látványos, a sárfelhordás miatt olykor bosszúsággal is járó, ám roppant fontos része
a fejlesztésnek, hiszen az elöregedett, helyenként közel száz éves vezetékek cseréje
mostanra elkerülhetetlenné vált. A csapadékvíz-elvezető csatorna gerincvezetéke
immár a helyén van, a Dobó téri és a kis Dobó téri bekötések is elkészültek. A víz- és
az elektromos-hálózat kiváltási munkái fele részben megvalósultak. A gázvezetékek
rekonstrukcióját azonban csak a fűtési szezon lezárulta után, várhatóan április 15-ét
követően kezdi el a kivitelező, és hátra van még a hírközlési hálózati kábelek cseréje is.
A kivitelező konzorcium időközben a Dobó térhez közvetlenül kapcsolódó közterületeken
is elkezdte a munkákat. A leendő térsor egyik meghatározó elemén, a Végvári vitézek
terén (a volt Szúnyog közi parkolóban) február közepétől már a szennyvízvezetékek
kiváltása zajlik. A tér különlegessége, hogy széles, impozáns lépcső vezet majd le a
patakhoz, ezért a gerinccsatornát a víztől távolabb fektetik le.

Ugyancsak megkezdődött a szennyvíz-gerincvezeték cseréje a Bajcsy-Zsilinszky utcában,
az Eszperantó sétányon pedig befejeződött a csapadékcsatorna rekonstrukciója. Itt a
további munkákhoz rövidesen burkolatbontásra lesz szükség. Hasonló a helyzet a Dobó
István utcában, ahol javában tart a csapadékcsatorna cseréje.

A Dobó szobor titkos üzenete
A dicsőséges, 1552-es várvédelemnek, illetve az azt vezető Dobó Istvánnak emléket
állító szobor 1907 óta áll Eger főterén. A várkapitány mellett Mekcseyt és egy egri nőt
ábrázoló kompozíció több szempontból is jelentős és egri szimbólumnak is mondható.
A talapzatról való leemelése 2014. február 12-én történt. Ehhez a restaurátoroknak egy
kutatóablakot kellett nyitniuk a szobor hátoldalán, amint az a képen is látható. Itt
sikerült bejutni a szobor belsejébe, hogy a rögzítéseket oldani tudják és leemelhessék az
alkotást. Ugyanezt az „ablakot” használták a szobor felállításánál a mesteremberek 1907
nyarán, akik ennek dokumentálásáról különös módon gondoskodtak: titkos üzenetet
véstek a visszaillesztett bronzlap belső oldalába, a csavarrögzítések közötti területre.
A jól kivehető szöveg a következő: „Találkozunk mi majd egykoron, göröngy köszt
poralakban. Gally Mihály, Hovanecz János, 1907 agu. 8.”
A két névvel kapcsolatban sajnos eddig nem kerültek elő levéltári adatok, de nagy
valószínűséggel a művész Stróbl Alajos munkatársai üzentek az utókornak, bronzba
vésve rejtették el gondolataikat, amely most, több mint 100 évvel az alkotás felállítása
után vált olvashatóvá.

