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Tisztelt Egriek!
A belváros rehabilitációs munkák keretében számos épület, műemlék
szépült már meg az elmúlt időszakban. Ilyen például a Minorita templom, a
Bartakovics Béla Közösségi Ház vagy a Kálvin-ház, de az eddig megvalósult
fejlesztések között említhetjük a teljesen megújult Zalár utcát, a Húsvétkor

megnyílt parkolóházat, vagy az Eger patakon megépült gyaloghidakat
is. Javában zajlanak a közterületi fejlesztések: a munkákkal kapcsolatos,
megváltozott közlekedési feltételek miatt türelmet, megértést kérünk az
egriektől. Sokhelyütt jelentős közműfelújításokat, illetve kiváltásokat végez a
kivitelező; dolgoznak az utcák, terek megújításán, az egységes és összefüggő
belvárosi térsor kialakításán. Az összesen 25 projektelem közül mindenképpen
ez a 10 érinti a legnagyobb mértékben a belvárosban élők, az itt közlekedők és
dolgozók mindennapjait.

A hírlevél immár 17. számában ezeket a közterületi projektelemeket
vesszük sorra, összefoglalva a jelenleg is tartó munkálatokat, ezen kívül hírt
adunk a Városháza épületének felújításáról, illetve a már működő parkolóházról.

1. Dobó tér
A közterületi fejlesztések között mindenképpen a főtér rekonstrukciója
a legnagyobb volumenű, a legösszehangoltabb munkát igénylő feladat. A

tér olyan kialakítást kap, hogy mindenben megfeleljen a tervezett kettős
funkciónak: Eger dísztere és központi rendezvénytere legyen. A közművek
cseréjét, felújítását szinte teljes egészében elvégezték a kivitelezők, sőt aki a
Dobó tér felé jár, már azt is láthatja, hogy elkészült a díszburkolatnak alapot
adó betonozás a Szent Hedvig Kollégium, valamint a Minorita templom előtti
területen. A kivitelezés során tovább haladnak az aljzatbetonozással és ezzel
párhuzamosan megkezdték a természetes kőből álló díszburkolat lerakását. A
korábbi, igen rossz állapotú, beton alapú burkolóelemek helyett Eger megújuló
főterét 40 x 60 cm-es kőlapokkal, vágott felületű kiskockakővel, valamint világos
színű mészkő lapokkal borítják, utóbbiak osztósávként kapnak szerepet.
A leendő szökőkút helyén, a tér középső részén a régészek
falmaradványokat, valamint egy egykori cserző műhelyet is felfedeztek. A
feltárás befejeződött, így a napokban megtörténik a terület visszatöltése és
elkezdik a szintbe süllyesztett vízi játék elemeinek beszerelését, miközben a
romok állagmegóvását is biztosítják.
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A Dobó szobor restaurálása gyakorlatilag befejeződött, egyedül a
patinázás művelete van hátra, ám ehhez optimális időjárás, 20 °C fok körüli
nappali hőmérséklet szükségeltetik. A restaurátorok a szobor talapzatának
bronzlánc és félhold díszein dolgoznak, az egyes elemeket szükség szerint
cserélik. Az 1907-ben felállított szobor talapzatát is meg kell újítani: a
szoborcsoport így csak azt követően kerülhet vissza a várkapitányról elnevezett
főtérre.

2. Kis Dobó tér
A kis Dobó téren a közműkiváltások elvégzése után már a díszburkolatot
is lerakták. A kiskocka kövek közötti hézagokat speciális műgyantával fugázzák,
a befejező művelet pedig a csatornafedelek, rácsos folyókák beépítése lesz. Ezek
után a tér ismét az egriek és a turisták kedvelt pihenőhelye lehet, megújult
formát ölt, megőrizve egyedi, különleges hangulatát.

3. Dobó utca – Tinódi Sebestyén tér
A viszonylag szűk utcában komoly feladat volt a közművek cseréje. Ez
a folyamat már csaknem befejeződött, csupán a kisebb kapacitású elektromos
kábelek kiváltása áll még előttünk. Jelenleg - a kis Dobó tér irányából - az útpálya
rétegrendjét alakítják ki a munkások, megkezdődött a beton pályaszerkezet
építése. A díszburkolat lerakásával nyár közepére készül el a kivitelező, de a
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szilárd útalap elkészülte után a gyalogosok már folyamatosan áthaladhatnak a
Dobó utcán.

4. Végvári Vitézek tere
A területen a közművek kiváltása kezdődött meg, s közben régészeti
megfigyelést és kutatást végeznek a szakemberek. A rehabilitációs programnak

köszönhetően Eger szívében 4 teljesen új tér, illetve kisebb park alakul ki. A
történelmi belvárosban így - a Dobó térrel és a kis Dobó térrel együtt - már
6 terület alkot összefüggő térrendszert, melyek mindegyike önmagában
is alkalmas lesz arra, hogy a mindennapokban és ünnepeken, akár kisebb
koncertek, színházi előadások helyszíneként használják az egriek.
Ezek egyike az egykori Szúnyog-köz, ahol Eger talán egyik
leghangulatosabb terét alakítjuk ki. Az elkészült - Végvári vitézek tere névre
hallgató - terület teljesen egyedi hangulattal várja majd a megpihenni vágyó
járókelőket, és egészen biztosan kedvelt találkahely is lesz. Mindezt köszönheti
egyrészt az Eger patakhoz tervezett lelépcsőzésnek, másrészt a Végvári vitézek
szoborkompozíciónak, háttérben a Vár és a Minaret látványával.
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5. Gárdonyi tér
A manapság „Centrum parkolóként” emlegetett egykori halpiacot az
elmúlt hetekben vette birtokba a kivitelező konzorcium. A közműkiváltásokat
várhatóan májusban befejezik, majd elindulhat a Gárdonyi tér kialakítása:
több fát és más növényzetet is telepítenek ide, így az áruházat északi oldalról
is zölddel „takarjuk el”. A kész teret az elismert szobrászművész, Kutas László

egészalakos Gárdonyi szobra díszíti majd. A művésznek számos alkotását
helyezték már el köztereken itthon és külföldön egyaránt. Ezzel kialakul a
Dobó tér (várkapitány szobra) - Végvári vitézek tere (lovasszobor) - Gárdonyi
tér (az egri remete szobra) által alkotott, tematikájában is összefüggő térsor.

6. Eszperantó sétány
A csapadékcsatorna-hálózatot érintő, korábban már elvégzett munkákat
most a közvilágítási és elektromos hálózat kiépítése, valamint a pályaszerkezet
építése és a burkolás követi. Ez a munka várhatóan júniusig tart, így a sétányt
addig nem, vagy csak korlátozottan használhatják majd a gyalogosok. Az
Eszperantó sétány mentén található a korábban a belvárosi rehabilitáció
keretében már felújított irodaház (Dobó tér 6/A), melyet most - a sétány
végleges kialakításáig - csak a Fazola utca meghosszabbításában megépített, új
gyaloghídon keresztül lehet megközelíteni. A patakmederben futó kerékpárút
folytatásaként a sétányon kerékpársáv húzódik majd, ezt eltérő színű és anyagú
burkolat fogja jelezni.
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7. Közösségi tér az Eszperantó sétány mentén
A már említett - Dobó tér 6/A szám alatti - irodaház előtti részen
egy kisebb közösségi teret alakítanak ki, új zöldfelületekkel. Erre úgy nyílt
lehetőség, hogy korábban elbontottuk az egykori pizzéria és söröző épületét,
amely mind eredeti formájában, mind leromlott állapotában méltatlan volt
Eger belvárosához. Az így felszabadult területet teljesen megújítjuk, s a tervek
szerint egy különleges térplasztikával gazdagítjuk. Ez a rész mind a gyalogosok,
mind a kerékpárosok számára teljesen új élményt nyújt majd - igen szembeötlő
lesz a rehabilitációs program jótékony hatása.

8. Gólya utcai játszótér
Kapcsolódva a belvárosi területekhez, a Gólya utcában (a Buttler-ház
melletti részen) a meglévő helyén alakítanak ki egy új, színvonalas játszóteret.
A növényzet felújításával, valamint tereprendezéssel már megkezdődött
a munka, a játékokat május és június hónapban építik be, így azokat a nyár
nagyobbik felében már használhatják is az apróságok.

9. Bajcsy-Zsilinszky utca felújítása
A Bajcsy utcában a szennyvíz főgyűjtő csatorna kiváltását végzik
a munkások. A kivitelezés a Fellner utca irányából a Dobó tér felé haladt az
elmúlt hónapokban, az új csatornaszakasz lefektetésével. A munkagépek már
elhagyták az Érsek utca vonalát és a napokban a Szent János utcához érkeznek.
Az építést szakaszosan, a csatlakozó pontig, azaz a Markhot utcáig folytatják.
A munkafolyamat nehézsége, hogy ez a csatornaszakasz nagyjából 3-4 méteres
mélységben húzódik, ami sajátos technológiák és speciális gépek alkalmazását
követeli meg. Ezen kívül az utcában megkezdték a csapadék csatorna
vezetékeinek kiváltását is.

10. Jókai utca felújítása
Az autósok jelenleg a Jókai utcán keresztül hagyhatják el a Dobó teret.
Nem elhanyagolható tény, hogy ezen az utcán jelenleg építési forgalom is
zajlik, emiatt a szennyvíz- és csapadékcsatorna rekonstrukciókat itt későbbre
ütemezte a kivitelező. A gépjárművek folyamatos közlekedésének biztosítása
érdekében a bontás a Jókai utcában csak akkor kezdődik meg, amikor a Bajcsy
utcában elkészült az útpálya beton alapja. A felújítás után mind a Jókai, mind
a Bajcsy-Zsilinszky utcában megszűnik az útpálya és a járda szintkülönbsége, a
díszburkolatokat azonos magasságban rakják le az utcák teljes szélességében.
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A Városháza külső homlokzatának felújítása már szinte teljes
egészében elkészült. Az épületben átfogó gépészeti korszerűsítést végeznek, a
belső udvari nyílászárókat csaknem mindenütt kicserélték. Az udvaron egy új,
üvegszerkezetű épületszárnyat emelnek, amely pl. esküvői fogadások, lakossági
fórumok, fogadóórák, bizottsági ülések, egyéb ünnepélyes összejövetelek kiváló
helyszíne lehet. A szerkezeti elemeket daruval emelték a helyükre.

Április közepén, a használatba vételi engedély jogerőre emelkedése
után megnyílhatott a Parkolóház a piaccsarnok mellett. Az Agria Parkoló Kft.
beruházásában készült épületet az EVAT Zrt. üzemelteti. Az egy hétig tartó
próbaüzem alatt az autósok ingyenesen parkolhattak itt, ezután a parkolóház
normál 24 órás nyitva tartással biztosítja a parkolási lehetőséget a belvárosban,
reményeink szerint az autósok megelégedésére és a belvárosba autóval érkezők
örömére.
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Ebben az esztendőben történelmi belvárosunk jelentősen megújul.
Biztató a sok támogató szó, ösztönző vélemény, amely arról tanúskodik,
hogy a munkák előrehaladásával az egriek is egyre optimistábban várják a
rehabilitációs program további eredményeit. Segítő együttműködésüket,
megértésüket, türelmüket köszönjük!
További információk, képek a felújításokról:
megujul.eger.hu

