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BELváros rEKonsTruKció EgErBEn

Mellékletünk a Colas Út Zrt. és a Penta Kft. támogatásával készült



Hagyományok 
és illeszkedés
Tóth Sándorral, az egri projekt 
vezetőjével beszélgettünk

A 2007-2013 közötti  

tervidőszakban megvalósult egri  

funkcióbővítő városrehabilitációs  

projektek egyik fontos szakaszának 

záróakkordjához közeledünk,  

a tapasztalatokról, tér rehabilitációról, 

szakmai kihívásokról  

egyaránt beszélgettünk Colas Út Zrt. 

munkatársával

Molnár Szilvia: Eger történelmi belvárosának funkcióbővítő rehabili-
tációja egy nagyobb városrehabilitációs projekt lényegi fejezete. Az önök 
cégének mi volt a konkrét feladata ebben a munkában?
Tóth Sándor: Cégünk, a Colas Út Zrt. feladata a Dobó tér, a Kis Dobó 
tér, a Szúnyogköz – pontosabban most már a Végvéri vitézek tere –,  
a Mecset utca, a Dobó István utca, továbbá a Dózsa György tér, az 
Eszperantó sétány, a Bajcsy-Zsilinszky Endre utca, a Jókai Mór utca, 
valamint a Centrum parkoló, a Zalár József utca korlátozott forgal- 
mú szakasz és a Gerl Mátyás utcát érintő szakasz közműveinek és 
útburkolatának komplett felújítása. Ezen fölül a Gólya utcában egy új 
játszóteret is építettünk.

Összességében mekkora ez a területet?
Mintegy 30 ezer négyzetméternyi területről beszélünk, ezen belül 24 
ezer négyzetméternyi burkolt felületről. A burkolatokat természetes 
kövek felhasználásával készítettük el. Használtunk kis- és nagykocka-
méterű gránitot, továbbá andezitet, különféle mészkőburkolatokat, ez 
utóbbiakat a területet díszítő, tagoló virágkazetták kiépítésénél is 
alkalmaztuk. Megbízónk az Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata 
képviseletében a polgármester úr, Habis László volt. Az építészeti 
terveket a városi főépítészi iroda készítette el. 

Műemléki jellegű területről beszélünk, ezért ha nem tévedek, sok egye-
di eleme is volt a kivitelezésnek.
Igen, egy műemléki, ráadásul belvárosi környezetben kellett elvégez-
nünk a kivitelezést. A munkánkkal párhuzamosan folyamatosan 
régészeti feltárások zajlottak a területen, ami sok esetben azt 
jelentette, hogy a régészeti leletmentések miatt többször le kellett 

Az egri Dobó tér és a belváros rehabilitációs munkálatainak a 2007-2013 közötti tervidőszakra szóló lezáró szakasza jó egy évvel ezelőtt kezdődött 

állnunk. De igazából nem is beszélhetünk múlt időben, hiszen  
a munkák most is folynak: a Végvári vitézek terén, úgy 8-9 hónap  
óta folyamatos a leletmentés. A feltárások során nem egy esetben 
előzetesen nem várt, értékes épített és tárgyi leletek kerültek elő  
a munkaterületen, így régi, várépítményhez tartozó alapfalszaka-
szok, aranyleletek.

Egy, a projektről szóló összefoglalóban azt olvastam, hogy a Dobó tér 
esetében cél volt, miszerint, „a történeti hagyományokhoz jobban illesz-
kedő, de mégis modern tér alakuljon ki”. Kifejtené ezt bővebben?
Igazából ennek megválaszolására inkább az építésztervezők hivatot-
tak, mégis ha az egykori és a mostani Dobó tér kompozíciójára tekint, 
akkor van egy alapvető különbség a régi és az új között. Ez általában 
megfigyelhető a mai térrekonstrukciós munkáknál. Ennek a lényege, 
hogy minél nagyobb legyen a szabad, bejárható tér nagysága. A Dobó 
tér esetében ez úgy történt, hogy a régi, nagy területet elfoglaló nö- 
vénykazettákat és magas sövénysorokat megszűntettük, a helyükbe  
a térhez, a térhasználathoz jobban illeszkedő növénysorokat, kazettá-
kat alakítottunk ki. Ezzel a megoldással, illetve azzal, hogy a hármas 
lovas-szoborcsoport átkerült a Végvári vitézek terére, lényegében 20 
százalékkal sikerült megnövelni a Dobó tér nagyságát.

A közműcsere, útburkolat-cserék és a zöld részek átpozicionálásán 
fölül a különféle téri eszközök, például az utcabútorok áttervezése is 
megtörtént? 
A korábban sorolt területen teljesen megújult a világítás, az utcai és  
a díszvilágítás is, új utcabútorok (padok, szemetesek stb.) készültek, 
amiket helyi designerek terveztek meg.



A szobrok állapota a restaurálás előtt milyennek volt mondható?
A szobrok restaurálása is a konzorcium hatáskörébe tartozott (konzorci-
um tagjai: Penta Kft. - Colas Út Zrt. – Eurocampus Kft.). Megrendelésünk 
nyomán a helyi múzeum restaurátora, Schütz Zoltán és munkatársai vé- 
gezték el a Stróbl Alajos által készített, 1907-ben átadott Dobó István szo- 
bor, illetve a Kisfaludi Strobl Zsigmond-féle, 1967-ben felállított Végvári 
vitézek szoborkompozíció restaurálását. Ez magában foglalta a talapza-
tok restaurálását is. Összességében azt mondhatom, ahhoz képest, hogy 
szabadtéren álló szobrokról van szó, nem voltak rossz állapotban.

Korábban utalt rá, hogy átszervezték a zöld területeket, ami hozzájá-
rult például a Dobó tér méretnövekedéséhez. Ez a zöld területek általá-
nos csökkenését jelentette? 
A csökkenés csak a Dobó tér esetében történt meg, de ha funkcióbőví-
tő rehabilitáció alá vont teljes területet vesszük, akkor éppen hogy 
nőtt a zöld területek aránya. 

Milyen korúak voltak a közművek, az útburkolatok, vagyis mennyire 
elhanyagolt volt a terület? 
Mind a közművekre, mind a burkolatokra nagyon ráfért már a felújí- 
tás: nagyjából 30-40 éves útburkolatokat újítottunk fel, a közművek 

közül voltak ennél sokkal régebbi szakaszok is. Ez utóbbiak eseté-
ben a mai korban megnövekedett igénybevételre, korszerű csapa-
dékelvezetéssel tervezve nagyobb átmérőjű szennyvízcsatorna-
rendszert fektettünk el. 

A cégüknek mit jelentett ez a kivitelezés: átlagos munkának számított 
vagy éppen hogy kihívásokkal teli?
Ez a projekt jelentős kihívás volt számunkra, de a konzorcium további 
résztvevői, illetve a beruházók, tervezők, műszakiak számára is. 
Hiszen egy olyan belvárosi, tehát centrum-területen vagyunk, ahol 
egyrészt a történelmi műemlékek okán nagyon gondosan kellett 
eljárnunk, a leletmentés miatt nehéz volt az időbeli tervezés, illetve 
azt is meg kell említenem, hogy folyamatos volt a turistaforgalom, 
amivel szintén tervezni kellett. Ha ezeket az adottságokat összerak-
juk, akkor elmondható, hogy hazai viszonylatban nagyon ritka az ilyen 
jellegű munka. 

Összességében mennyi időt vett igénybe a kivitelezés?
A munka jelenleg is zajlik, a terület említett speciális helyzete (méter, 
kor, városon belüli pozíció stb.) miatt a teljes befejezés és levonulás 
jövő évre tolódik át, várhatóan 2015. május 31-én történik meg.

A felújítás a Dobó teret, a Kis Dobó teret, a Szúnyog-közt, a Mecset utcát, a Dobó 
István utcát, a Dózsa György teret, az Eszperantó sétányt, a Bajcsy-Zsilinszky Endre 
utcát, a Jókai Mór utcát, a Centrum parkolót, a Zalár József utca korlátozott forgalmú 
szakaszát és a Gerl Mátyás utcát érinti

Több burkolt felület, több fa, korszerű, igényes anyagok 
Mintegy 24 ezer négyzetméternyi felületet burkoltak le természetes kövekkel



szépülő völgy város
Röviden az egri funkcióbővítő rekonstrukcióról

Dobó István várkapitány szép fekvésű,  

az Eger-patak völgyében megbúvó városa átalakulóban.  

Tudatos, átgondolt fejlesztés és szakszerű  

kivitelezés keretében folyik a munka néhány  

éve már, amelynek ünnepélyes  

szakaszlezárásához érkeztünk idén.

mellékletünk készítésének idején 
éppen török és magyar szakmér-
nökökből álló delegáció jár eger-
ben, hogy a város emblematikus 

műemléke, a minaret három szakaszból álló reno-
válásának munkaközi állapotát felmérjék. euró-
pa legészakibb, épen megmaradt oszmán emléke 

most, a második szakaszban falmegtámasztáso-
kat kapott, környékén már folynak a régészeti fel-
tárások, falkutatás, alapfeltárás. a szakmérnöki 
vizittel szinte egy időben adták át a belvárost átsze-
lő meder menti kerékpárutat, ami az eger-patak 
meder-rekonstrukciójának fontos eleme. de a Fel-
sővárosban korszerű kondiparkot is avattak, és 

helyi civilek a nemzetközi ún. placemaking fo(u)r 
cities  (p4C) keretében a belvárosi rehabilitációval 
megújult közterek közösségi használatára, az egri-
ek és a városvezetés mind szorosabb, újszerű 
együttműködésre buzdítanak. 

nagy és jelentős dolgok zajlanak tehát ebben 
a nemes városban a 2007-2013 közötti időszakra 

kiírt, uniós forrású funkcióbővítő városreha-
bilitációs fejlesztések keretében, melyek centru-
ma, célterülete a belváros.  a 2012 őszén elin-
dult 25 fejlesztési elemből álló, közel 5,4 milliárd 
forint összköltségű belvárosi rekonstrukcióval 
régóta halogatott, sok esetben már abszolút 
halaszthatatlan feladatok ellátására nyílt lehe-
tőség, köztük az egyik legösszetettebb bizonyá-
ra a teljes közműcsere, ami a 30-50 éves elavult, 
helyenként veszélyessé vált hálózat megújítását 
jelentette. ne feledjünk, eger a szó nemes és szó 
szerinti értelmében is gazdag, ismert és még fel-
tárandó történelmi múlttal bír, ezért nem vélet-
len, hogy a kivitelezést sok esetben megfékezte 
a régészeti feltárás, például a korábbi szúnyog-
közben, ma már végvári vitézek terén nyáron 
jó két hónapra leállt a munka, mivel a területen 
késő középkori és a török hódoltság korából 
származó leletekre, épületmaradványokra buk-
kantak a szakemberek. de néhány hónappal 
korábban törökkori kőépület maradványai, 
tímárműhely cserző- és áztatógödrei és két 
faszerkezetes épület nyomai kerültek elő  
a dobó tér rekonstrukciójának idején. 

a közműfejlesztések egy új belvárosi térháló-
zat alapját (is) képezik, amely a kortárs európa-
iakkal harmonizálón: emberközpontú, az egyé-
ni gyalogos, kerékpáros és tömegközlekedést 
preferáló, értékorientált városfejlesztési irányo-
kat támogat. Így például, mint egerben is szem-
betűnő: több sétánnyal, parkokkal/terekkel (ese-
tünkben a végvári vitézek tere és a gárdonyi 
tér), a gyalogosforgalmat biztosító és kerékpár-
utakkal, gyaloghidakkal (egerben kettő is meg-
valósult) kibővítettet. esetünkben ez kiegészül 
a felújított és az új tereket övező térfalak rekonst-
rukciójával is, ezen belül restaurálták a mino-
rita templom homlokzatát, illetve megújult  
a lenkey János általános iskoláé is; renoválták 
a minaret mellett álló irgalmas-kápolnát és  
a líceumot, megszépült a Bartakovics Béla 
közösségi Ház és a senator-ház, látogathatóvá 
tették a validé szultána törökfürdő romterüle-
tét – hogy csak néhányat említsünk. és most 
októberben elkezdődött a városháza teljes bel-
ső felújítása és zajlik a vár és az érseki palota 
funkcióbővítő rekonstrukciója, ami lényegében 
már átvezet a 2014-2020-as városfejlesztési terv-
időszakra. (msz)

25 fejlesztési elemből álló, közel 5,4 milliárd forint 
összköltségű funkcióbővítő városrehabilitáció

Új, korszerű belvárosi térhálózat született



ÚJJászülető  
agria 
Rátkai Attilával,  
Eger főépítészével beszélgettünk
Molnár Szilvia: Kérem, vázolja fel a jelenleg is futó egri városrehabilitációs 
program indulását, főbb pontjait. 
2007 és 2013 között lehetőségünk nyílt arra, hogy az Európai Uniós 
pályázatok keretében egy funkcióbővítő városrehabilitációs projektet 
készítsünk el, amit a Megyei Jogú Városok választhattak olyan módon, 
hogy ehhez kapcsolódva egy szociális városrehabilitációs programot 
is végrehajtanak.  A mi munkánk úgy kezdődött, hogy már tudtuk,  
a belvárosi célterületekre terjesztenénk ki a programunkat, de hogy 
ezen belül milyen építészeti megoldásokkal kell számolni, annak 
„megválaszolására” 2008-ban egy országos, nyílt tervpályázatot ír- 
tunk ki. A pályázatunkra több mint 20 pályamű érkezett, és a zsűri  
a legnagyobb örömünkre egy helyi tervezőcsapat, az Egri Építész 
Iroda pályázatát ítélte a legjobbnak, tehát ők készítették el a tanul-
mány-, majd az engedélyezési és a kiviteli terveket. A terv a tervpá-
lyázat értékelésére alapozva két lényegi pontot, javaslatot tartalmaz. 
Egyrészt azt, hogy a Dobó tér a jelenlegi szerkezete, a Dobó-szobor és 
a Minorita templom (Szent Antal-templom) által meghatározott 
tengelyek megtartása mellett a rendezvénytér és a dísztér funkcióját 
is el kell hogy lássa. A másik lényegi pont, és talán ez adja a rehabili-
táció igazi újdonságát, hogy egy új belvárosi térhálózat jön létre, 
ebben alapelemek a Dobó tér és Kis-Dobó tér, ezekhez csatlakozik  

a Gárdonyi tér és Végvári vitézek tere, mindkettő korábban pakolóként 
működött. Továbbá az Eszperantó sétányon szintén egy új tér alakul, 
valamint a Városháza belső udvara korlátozott módon, de mégis 
kinyílik a közösségi térhasználat előtt.  Ezek megvalósítása történt 
meg, számos projektelem esetében most is zajlik. Fontos hozzáten-
nem, hogy nem csupán felszíni átalakításokról, burkolatcseréről 
beszélünk: a közműveket is kicseréltettük – ez volt a program 
legdrágább eleme –, óriási szükség volt rá, hiszen 30-50 éves elavult, 
elhasználódott rendszerek voltak ezek. Amennyire a pályázat lehe- 
tőséget adott rá, a tereket övező térfalakat is megújítottuk. A homlok-
zatok esetében olyan meghatározó épületekre fókuszáltunk, mint 
például a Minorita templom vagy a Városháza, az Irgalmasok kápolná-
ja. Közülük a Minorita templom esetében a tulajdonos, a minorita rend 
sajnos még a szükséges önrészt sem tudta biztosítani, ezért egyéb 
szerződéseken keresztül – a pályázatban foglaltakkal összhangban – 
teremtettük elő a szükséges összeget.  De szintúgy régi adóságát 
törlesztette a város a Validé Szultána törökfürdő maradványainak, 
romterületének rendezésével. A funkcióbővítő rehabilitáció keretében 
látogathatóvá tettük, most már a városi idegenforgalom része, 
reméljük, hogy hamarosan az interaktív kiállítás is létrejön, ami 
megismerteti majd a fürdő, a hamam-kultúra történetét a látogatók-

kal. És a turisztikai attrakciófejlesztés keretében készül a Vár és az 
Érseki palota funkcióbővítő rekonstrukciója, mintegy 1,5 milliárd forint 
nagyságrendű ez a két beruházás, továbbá közel 3,5 milliárd forintba 
került a Líceum felújítása is, szintén a rekonstrukció elemeként. 

A belváros funkcióbővítő rehabilitációja milyen forgalom-átalakítás-
sal járt? És miként érintette a zöld területek arányát?
Ahogyan korábban említettem, a Gárdonyi tér és Végvári vitézek tere 
ezelőtt parkolóterületek voltak. A kiváltásuk nyomán fellépő parkoló-
hely-hiányt a célterületünk északi részén, egy gyalogosan gyorsan és 
könnyen megközelíthető helyen felépített parkolóházzal oldottuk meg, 
de napirenden van további parkolóházak, parkoló-felületek létesítése. 
A forgalom-átalakításhoz tartozik az új kerékpárút. Ez úgy kapcsoló-
dik az új térhálózathoz, hogy nem „ütközik” a gyalogosforgalmú 
részekkel. Vagyis nem vezettük át a kerékpárutat a tereken, hanem  
a patakmeder-rekonstrukció keretében, az Eger-patak mellett 
alakítottuk ki a nyomvonalát. Ezáltal „élő” kapcsolat jött létre a patak 
és a városi terek között, ráadásul a Végvári vitézek terének térstruk-
túrája lehetővé tette, hogy lelépcsőzéssel közvetlenül megközelíthető 
a térről a patakpart.  A zöld terület arányával kapcsolatban azt tudom 
elmondani, hogy a Dobó téren a fűfelület aránya valóban csökkent, de 
több fát ültettünk a térre, ugyanez történt a Gárdonyi tér esetében, 
 a Végvári vitézek terén pedig parkot alakítottunk ki. 

Mondana néhány szót Eger középhosszú-távú  
fejlesztéseivel kapcsolatban? 
Mint minden hazai településen, Egerben is a 2014-2020-as tervidő-
szak előkészítése folyik. Egyebek mellett ebben a vonatkozásban 
folytatni szeretnénk a Vár fejlesztését – a Vár bejáratától a Kossuth 
Lajos utca felé eső területek irányában. Illetve arra gondolunk, hogy 
az 1960-as években nagy sikerrel lezajlott tömbrehabilitáció már 
megérett a korszerűsítésre és újragondolásra. 

Az Eger-patak patakmeder-rehabilitciója  
keretében kerékpárút épült a patak mellett

A részleges felújításon átesett egri Városháza udvarán egy modern, multifunkciós épületetet alakítottak ki  



a kapitány  
és vitézei ÚtJa
a jelenleg is zajló városrehabilitációs 

program keretében megújult eger 
két ikonikus szoborcsoportja is, 
ezek egyike stróbl alajos Dobó  

István-szobra, másik pedig, kisfaludi strobl 
zsigmond Végvári vitézek című kompozíciója. 

dokumentálhatóan 1882-ben merült fel  
a gondolat, hogy dobó istvánnak, az 1552-es 
egri várostrom várvédő kapitányának szobrot 
emeljenek egerben. a szoborállítás ötletadója 
és az ügy gyakorlati elindítója egy Balogh János 
nevű, felvidéki származású főhadnagy volt. egy 
évvel a gondolat fogantatása után, az 1883. ápri-
lis 1-jén kelt városi határozatban rögzítették egy 
60 tagú szoborbizottság felállítását, de a kezde-
ményezés elakadt. ám a millenniumi időszak 
országos méretű köztéri szoborállítási láza eger-
ben napirendre hozta ismét a dobó-szobor 
ügyét. egri nobilitások, értelmiségiek karolták 
fel újból a kezdeményezést, amelynek – közvet-
ve, de – kétségtelenül lökést adott az, hogy  
az egerben élő gárdonyi géza épp ezekben az 
években írta, majd elsőként, 1899-ben, a pesti 
Hírlap hasábjain, folytatásokban közölte le pil-
lanatok alatt sikerré vált, máig legismertebb 
regényét, az Egri Csillagokat. 1901-től fogva köz-
adakozás indult a szobor elkészítésére, a legkü-
lönbözőbb módokon (felajánlás, színielőadások, 
táncmulatságok bevétele stb.) gyűjtött pénz las-
san, de gyarapodott, végül, 1905-ben a szobor-
bizottság tagjai úgy döntöttek, hogy a korszak 
emblematikus szobrászművészét, stróbl alajost 
kérik fel a dobó-szobor elkészítésére. 1906-ra 
közadakozásból összegyűlt 60 ezer korona, majd 
a samassa József egri érsek nagyvonalú kiegé-
szítésével 70 ezerre kerekedett összeg elegendő 
lett a munka elkezdéséhez.  stróbl eredetileg  
a várba javasolta a szobormű elhelyezését, de  

az azóta eltelt több mint 100 év alatt eger jel-
képévé lett, a 2014-es restaurálást megelőzően, 
leleplezése után először 1962-ben nyúltak hozzá, 
javították, tisztították. majd 1967-ben kisfaludi 
strobl zsigmond végvári vitézek szoborcsoport-
jával egészítették ki és helyzeték el a városháza 
épülete előtti területre. mostantól a végvári vité-
zek új helyen, a korábban parkolóként, ma már 
parkként működő, a szoborcsoport nevét viselő 
téren állnak. a dobó-szobor maradt a centrum-

ban, régi, de ma a dobó után elnevezett téren.  
a mostani, Böjte Horváth istván és schütz zol-
tán erdőkertesi szobrász-restaurátorok által el-
végzett restaurátori munka első lépéseként 
homokfúvással letisztították a szobrok (mind  
a dobó-csoport, mind a végváriak alakjai) oxi-
dálódott felületét, majd a sérült részeket ponco-
lásos módszerrel javították ki, átcsiszolták a felü-
leteket, utóbb pedig kénmájjal patinázták  
a szobrokat. az öregebb csoport, a dobó-szobor 

esetében megerősítették a rögzítéseket, de meg-
oldották az egyik legproblematikusabb részlet,  
a női alak melletti kosár ügyét is. a kosár ugyan-
is egy-egy csapadékosabb időszakban akár 15 liter 
vizet is összegyűjt, ami korrodálja (télen a fagyás 
miatt szétfeszítheti) a lemezeket. mostantól  
a kosár belsejéből egy „láthatatlan” rézcső veze-
ti el a pangó vizet. (Forrásunk: az Egri magazin 
turay zoltán példás szerkesztésében megjelent 
2014. októberi különszáma) msz

a várterület akkor a katonaság használatában 
állt, a város vezetői publikus, centrumjellegű 
helyszínt kerestek, ezért döntöttek végül az 
akkor kossuth téri pozícióról. a háromalakos 
kompozíció középső alakja a kardját magasba 
lendítő dobó istván, jobbján egy várvédő vitéz, 
balján az ostromló törökökre követ hajító egri 
nőalak látható. a szobrászfejedelem egyébként 
a főalak, dobó istván megmintázásához az egri 
várban kiállított dobó szarkofág fedlapján lát-
ható férfialak fiziognómiáját vette alapul. 1907-
re készült el a bronzszobor-kompozíció, nyolc 
részletben szállították egerbe és szerelték hide-
gen össze az egyes szoborelemeket acélcsava-
rokkal, majd állították fel a kész egészet a mész-
kővel burkolt téglatalapzatra; leleplezése 
augusztus 18-án (Ferenc József osztrák császár, 
magyar király születésnapján) történt meg. 

A mellékletben látható munkaközi és városfotók:
Nemes Róbert: 1. (borítókép), 6-12. oldalak képei 

Pörneczi Bálint: 2-5. oldalak képei

Építtető: 
Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata  

(képviselő: Habis László polgármester)

Eger, Dobó tér és környékének építészeti  
rekonstrukciós terve: 
Egri Építész Iroda Kft.

Vezető tervező: Dely György 

Építész tervezők: Horváth István, Komáromi Tas 

Építész munkatársak: Durbák Eszter, Sánta Eszter

Út- és közműtervező:
Egri Közműtervező és Kivitelező Iroda

Képviselője: Türk Antal

Felelős tervező: Horcsin Zoltán 

Statikus tervező:
Sztyaszny Sándor

Szökőkutak vízgépészete:
Staniszewski Witold

Automata öntözőrendszerek:
Kelemen György

Táj-és kertépítész:
Hacsi Tamás

Akadálymentesítés:
Fülöp Erika

Geodézia:
Tóth Sándor

Szoborrestaurálási munkák: 
Böjte Horváth István és Schütz Zoltán  

(EPU FA-KŐ Kft.)

Szobor kőtalapzatának restaurálása: 
Magyar Kőrestaurátor Bt.

Dobó István ég felé tartott kardja is a kritikus pontok egyike: a korrózió annyira megette az anyagot a markolatnál, 
hogy ezt a rész, nehogy a kard idővel egyszerűen letörjön, a restaurátoroknak meg kellett erősíteniük 

Kisfaludi Strobl Zsigmond 1967-ben készült Végvári vitézek szoborcsoportja, a Dobó-szobrot egykor kiegészítő 
kompozíció, a restaurálás után új helyszínre, a szobor után elnevezett térre került A homokfúvással eltávolított zöldes-feketés patina alól felbukkanó nyersbronz színe 

megtévesztő, mintha az agyagmintát látnánk és nem az eredeti szobrot




