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Tisztelt Egriek!
Miközben sok helyszínen még javában zajlanak a belvárosi rehabilitációs program
munkálatai, már egyre több utcán, téren látható, milyen lesz Eger megújult belvárosa,
hogy festenek közterületeink az új, természetes kő burkolatokkal. A kialakítás még sehol
sem teljes, így is többségében elismerő szavakat, bizakodásról árulkodó gondolatokat
lehet hallani az egriektől. Fontos megjegyezni, hogy - a hölgyek, babakocsisok és
kerékpárosok nagy örömére - mindenütt az eddiginél jóval kényelmesebben használható
járófelületet alakítunk ki, akár kis kockaköves, akár nagyobb méretű burkolatról van
szó. Az úgynevezett rétegrendek kialakítását mindenhol jelentős közműcsere és
közműkiváltás előzte meg, sok esetben több évtizedes elöregedett hálózatokat kellett
kicserélni. Az elektromos hálózattal kapcsolatban korszerű megoldásként talajszintbe

A megújult Dobó utcán élmény sétálni.

süllyesztett elektromos csatlakozó szekrényeket építenek be a Dobó tér több pontján,
a kis Dobó téren és a Gárdonyi téren. A szekrényeket a környező területtel azonos
kőburkolat takarja el: a mindennapokban ezek gyakorlatilag észrevehetetlenek lesznek,
legkevésbé sem zavarják a közlekedést, a városképet; rendezvények idején azonban
megfelelő elektromos ellátást biztosítanak.
Nem a több mint 5 milliárd Ft-os belvárosi rehabilitációs program keretében,
ám azzal összhangban végezték el a kis Dobó téri és a Markhot utcai híd már jócskán
időszerűvé vált felújítását. A hidak szerkezetét megtisztították és megerősítették,
mindkét esetben új pályatestet is kialakítottak. A két fejlesztésre a 2014-es költségvetésből
összesen 50 millió Ft-ot költ Eger Önkormányzata.

Dobó tér
A Dobó téren csaknem 7000 m2-es terület kap természetes kőburkolatot. A főtér
szélső sávjaiba gránit és andezit kiskockakő-, a középső részekre 40 x 60 cm-es méretű
gránit tömbök kerülnek, melyeket világos, travertin mészkő sávok osztanak. Dobó
kapitány megújult, megszépült szobra az eredeti helyére kerül vissza a nyár folyamán,
a talapzat újjáépítése és egyes elemeinek restaurálása folyamatban van. A talapzat
megerősítése statikai szakvélemény alapján elkerülhetetlen volt: az eredeti posztamens
téglából épült magja teljesen erodálódott, az alapot és a magot is cserélni kellett. A beton
alaptestet már szigetelték, jelenleg a burkoló kőelemeket a bronz kiegészítőkkel együtt

állítják vissza. A kapitányt és hős társait ábrázoló alkotás ezt követően foglalhatja el az
őt megillető helyet Eger főterén.
A Dobó tér Érsek utca felőli részén javában dolgoznak a programozható, szintbe
süllyesztett, megvilágított vízi játék kialakításán. A Dobó téren jelenleg álló fák mellett
- a két szélső sávban - több új fát telepítenek, növénykazettás, vagy faverem-rácsos
kialakítással.
A főtéri rendezvényeket kiszolgáló pavilonokat lesúlyozó elemekkel rögzítik
majd, így a burkolat nem sérül. Színpad kialakítására a Dobó tér több különböző
pontján, eltérő tájolásban lesz lehetőség - az ehhez szükséges rögzítési helyeket és
közmű csatlakozási pontokat az építkezés során alakítják ki és építik be.

Kis Dobó tér
A kis Dobó téren a kivitelezők folyamatosan, kisebb szakaszokra osztva végzik
a legyező alakban, korábban lerakott díszkő burkolat műgyanta-fugázását. A kis
kockakövek tartósabbak lesznek a fugázás következtében, s a rések kitöltésével a felület
is sokkal egységesebbé válik.
A belvárosi rehabilitációban érintett üzlettulajdonosokat a felújítás idejére az
önkormányzat mentesítette a közterület-használati díj megfizetése alól, s ezt továbbra

sem kéri, sem a főtéren, sem a már használható, megújult területeken működő
vállalkozásoktól. Az építkezés miatt nehezebb helyzetbe került üzletek működtetőinek
terheit a város bérleti díj - kedvezményekkel, valamint - ennek igénylése esetén parkolási bérlet biztosításával is igyekszik csökkenteni.

Gárdonyi Géza tér
A több mint 20 nyelvre lefordított Egri csillagok szerzőjének, az egri remetének
álltunk méltó emléket a Dobó tér közvetlen közelében. Az új tér központi eleme lesz
Gárdonyi Géza egészalakos szobra, melyet nem autók, hanem újonnan ültetett fák,

új padok és más ülőalkalmatosságok vesznek majd körül. A belvárosba két keréken
érkezőket kerékpártárolók szolgálják, s a terület két oldalára (az áruház elé és a
patak mentén) fákat ültetnek. Aki a korábbi parkoló felé sétál, már most is világosan
láthatja, hogy mutat a Dobó tér kőanyagaival teljesen megegyező díszburkolat, a terület
funkciójában és hangulatában is jelentős lesz a változás a korábbi állapotokhoz képest.
A Gárdonyi tér reményeink szerint kedvelt találkozó- és pihenőhely, vagy éppen a Dobó
téri rendezvények kiegészítő helyszíne lehet.

Eszperantó sétány
A sétányon - a burkolat kialakítása után - hamarosan újra közlekedhetünk. A
patakmederben épített kerékpárút folytatásaként az Eger patak támfala mellett egy térkő
elemekkel burkolt kerékpársáv húzódik: a kollégium melletti le- és feljáró rámpától a
Kossuth utcáig. A gyalogosok számára fenntartott részeken természetes, gránit kiskocka
köveken sétálhatunk. A megújított irodaház előtt - a Stella étterem elbontásával és a híd
megépítésével – kialakult Eger egyik új tere, ahová egy, a barokk és iszlám motívumokat
ötvöző, impozáns térplasztika kerül. Az alkotás Eger különböző történelmi időszakaira
leginkább jellemző művészeti stílusokra utal. A plasztikához szükséges beton alapréteg
már elkészült.

Végvári vitézek tere
Sokszor írtunk már arról, hogy a belvárosi rehabilitáció nem csupán utcák és
terek felújítását jelenti, hanem egy olyan funkcióbővítő beruházási program, amely
egy egységes egri belvárosban gondolkodik. A hatalmas munka során egy összefüggő
térrendszert alakítunk ki. A Végvári vitézek tere sorrendben a harmadik teljesen új tér,
ahová a Gárdonyi térről a megújított gyaloghíd vezet át bennünket. A közelmúltban a
régészek olyan nyomokat találtak a kutatóárkokban, melyek alapján az örökségvédelmi
hatóság előírta a terület teljes régészeti feltárását. Ez a munka zajlik most, s a
meglehetősen rossz állapotú terület kiviteli tervek szerinti átalakítása csak a régészeti
munka befejezését követően, annak eredményétől függően folytatható.

Bajcsy-Zsilinszky utca és Jókai utca
A Bajcsy utca pályaszerkezetét és a
burkolatot elsőként a Fellner utca és a Jókai utca
között alakította ki a kivitelező, innen a Városháza
mellett haladnak tovább. A kőburkolatokat a Dobó
utcához hasonló szerkezetben rakják le, a járófelület
közepére 20 x 30 cm-es gránit lapok kerülnek,
a szélső sávokba pedig kis kockakövet fektet a
kivitelező. A csapadékvíz elvezetésére középvápás
megoldást alkalmaznak.
Az eddig az építési forgalomhoz is használt
Jókai utcát nemrégiben ugyancsak felbontották,
s ezzel a belvárosi rehabilitációs program
utolsó, tizedik közterületi fejlesztési eleménél is
megkezdődött a munka. Itt is a közműrendszerrel,
a csapadékcsatorna bekötéseinek cseréjével
kezdődött a rekonstrukció, s ezt követi majd a
pályaszerkezet kialakítása.

Dobó utca
A Dobó utca teljes hosszában - a kis Dobó tértől a Tinódi téren álló Valide Sultana
fürdőromig - már teljesen új díszburkolaton sétálhatunk, a fugázás van csak hátra, de
már ezt is elkezdte a kivitelező. A két oldalsó sávban kis kockakövek, középen pedig
nagyobb méretű gránit lapok találhatóak. Sokak egybehangzó véleménye szerint az
utcában - ahol a vár irányába tartó turistaforgalom mindig is jelentős volt - a korábbihoz
képest jóval kényelmesebbé vált a közlekedés, s a megújult, megszépült sétáló övezet
megőrizte a maga sajátos, történelmi hangulatát.
További információk, képek a felújításokról:
megujul.eger.hu

