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EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY
BELVÁROSI TEREK KOMPLEX MEGÚJÍTÁSA – ERZSÉBET UDVAR

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív
Program támogatási rendszer keretében megjelent „Zöld város kialakítása” (TOP-6.3.2-15) című felhívásra.
Ennek  keretében  a  „Belvárosi  terek  komplex  megújítása”  (TOP-6.3.2-15-EG1-2016-00001)  című  projekt
megvalósításához 1.827.000.000.- forint vissza nem térítendő támogatást nyert el. Ehhez a város 36.989.024
Ft el nem számolható, kiegészítő forrást tett hozzá.

A projekt akcióterülete a történelmi belváros, célja pedig az, hogy az érintett közterületek, tömbbelsők, valamint a
felújítandó, értékes,  műemléki  épületek megújuljanak.  A fejlesztések eredményeként  az építészeti  értékeiről  is
híres megyeszékhely környezeti állapota jelentősen javul: a beruházás vonzó városképet teremt, amely növeli az
egri polgárok és az Egerbe látogató vendégek komfortérzetét. 
A projektben a mélyépítési munkákat, vagyis a Kossuth L. utca északi része, az Eszterházy tér, a Hatvani kapu tér,
valamint az Erzsébet udvar és a Kracker udvar megújítását a HE-DO-PENTA kivitelezői konzorcium végzi.

Mitől új, miben más ez a minőség?
A projektnek köszönhetően a TOP forrásaiból folytatjuk a korábbi, belvárosi rehabilitációs programot: az öt
közterületi  fejlesztés  egy  komplex  környezetrendezési  rekonstrukciót  foglal  magában,  melynek
eredményeként,  elsőként  az  Erzsébet  udvar  újult  meg  teljesen. E  beruházásnak  köszönhetően  a  tér
közösségi funkciója tovább erősödik: több és többféle pihenőpadot, felüdülésre, beszélgetésre alkalmas helyet
alakítottunk ki. Az Erzsébet udvar által képviselt  egri értéket a mai kor igényeinek megfelelő szemlélettel és
minőségben újítottuk fel. A terület impozáns, teljesen akadálymentes, egységes burkolatokat kapott a régi,
töredezett aszfalt felület helyett.

A növényállomány is  megújult. A  térre  virágzó  évelőket,  talajtakarókat,  díszfüveket  és  cserjéket  ültettek.  A
választott fajok közül  sok télen is díszítő értékű, télizöld lombja miatt. A fák között olyan szoliter növények is
megjelennek, melyek különös esztétikai értékekkel bírnak.

Az Erzsébet udvar a fentieken túl  ivókutat kapott.  A „Madár és áldozata” (más elnevezés szerint Halászó sas)
szobrot restauráltattuk, a vízköpőt hamarosan üzembe helyezzük, melyet az automata öntözőrendszerrel
közös, új gépház szolgál ki. Az Erzsébet téren teljesen új játszótéri eszközökkel találkozhatunk.  Az udvar
tengelyében az esti órákban új, vonzó látványt nyújtó, energiatakarékos közvilágítás épült. Az Erzsébet udvar
közlekedése  teljesen  akadálymentesé  vált.  A  beruházással  a  teljes,  azaz  mintegy  1600  m2 zöldfelület
megújult, és összesen cca. 3200 m2 nyitott tér jött létre.

A mintegy 190.5 millió Ft-ból  megvalósult  kivitelezés 2018 nyarán kezdődött.  A  projekt  az Európai  Unió
támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával, a Széchenyi 2020 program keretében
valósult meg.


