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Befejeződik az egykori vendéglátóhely (volt Stella pizzéria) bontása az Eger patak 
partján, a Dobó tér 6/a számnál. Ez a bontás  az Új Széchenyi Terv keretében 
megvalósuló , 25 projektelemből álló belvárosi rehabilitációs program –„Dobó tér – 
Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja” című projekt – része. Az 
Európai Unió és a Magyar Állam 3,067 milliárd Ft-tal támogatja Eger Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának beruházását, amelynek az összköltsége megközelítőleg 5 milliárd Ft.

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Cím: 3300 Eger, Dobó tér 2.
E-mail: egpolgh@ph.eger.hu
www.eger.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A bontást végző Városgondozás Eger Kft. igazgatója, Jakab Zoltán a helyszíni sajtótájékoztatón 
elmondta: úgy végezték a munkálatokat, hogy minél több hasznosítható anyag kerüljön ki az elbon-
tandó épületből. A sajtótájékoztató idején már csak a korábbi üzemi étkezde fémszerkezete és egy 
kisebb falrésze állt, a szerkezetbontás és falrombolás mellett az aljzatbetont is feltörték október 18-
án, így további 250 m3 törmeléket szállítanak még el a területről – zárta szavait az ügyvezető.

Habis László polgármester a helyszínen elmondta: a Dobó térhez közeli irodaház és közvetlen kör-
nyezete korántsem lehetett eddig a város ékessége, most azonban – az üresen álló, romló állagú ét-
kezde helyett - egy szép, képzőművészeti alkotással is ékesített közteret alakítanak ki az Eszperantó 
sétányon. Ebbe a hangulatos térbe érkezhetünk majd a Fazola utca meghosszabbításában épülő, új 
patakhídon. 

Habis László hozzátette: az elmúlt évtizedek alatt számos funkciót betöltő, s ezzel együtt egyre 
csúnyábbá is váló irodaépület megérett a felújításra. Az irodaépület egységes, szép kialakítású, hő-
szigeteléssel ellátott homlokzatot kap, megújulnak a nyílászárók és a földszinten új portálszerkezetet 
építenek be. Az esztétikai szempontok mellett energiatakarékossági szempontok is érvényesülnek 
a felújítás során.A jelenleg a NAV-hoz tartozó ingatlan a rehabilitációs program tervezésénél még a 
Heves Megyei Önkormányzat tulajdonában állt. Mindez a polgármester szerint jó példa arra a partneri 
szemléletre, melyet Eger Önkormányzata képvisel: egyházhoz, más önkormányzathoz, jelenleg a 
Magyar Államhoz tartozó épületek felújítását is elvégzi a város, hiszen ezek az épületek - a tulajdon-
viszonyoktól függetlenül - Eger szerves részét képezik. 

A polgármester tájékoztatott arról, hogy a belvárosi rehabilitáció során több programelemnél is 
szépen halad a munka:

• Október végére megújul a Senátor-ház, ahol többek között a kő- műkő felületek, kő keretek 
javítását, pótlását végzik el, új zsalugáterek készülnek és elkészítik a nyílászárók szerkezeti javítását, 
tömítését.

• A Kálvin-háznál „szárító, sómegkötő vakolatot” visznek fel a homlokzatra, tisztítják a kő- 
műkő felületeket, kijavítják a nyílászárókat.

• A Bartakovics Béla Közösségi Ház új lábazati vakolatot kap és földszinti ablakpárkányt, kijavít-
ják, illetve pótolják a kő- műkő felületeket, kicserélik a csatornát, kijavítják a nyílászárókat


