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Kedves Egriek!
Egy, főként építkezésből álló, az Eger patak medrét is érintő beruházás
sorozat esetében nyilvánvalóan nem segít, ha márciusban meglehetősen
téliesre fordul az időjárás, ugyanakkor elmondhatjuk, hogy a munkavégzés
folyamatos. Várhatóan továbbra is tarthatók az eredetileg megszabott
kivitelezői határidők. Már épül a kerékpárút Eszperantó sétányra futó rámpája,
és hamarosan a Centrum parkolónál is elkezdődhet a lépcsős lejáró kialakítása.
A 25 projektelemből álló, megközelítőleg 5 milliárd Ft-os összköltségű belvárosi
rehabilitációs programban jelenleg 9 beruházás fut.

Épülő gyaloghidak, megújuló műemlékek és terek

A Várhoz közeli Fazola utcát az Eszperantó sétánnyal összekötő, teljesen
új gyaloghíd szerkezete már a helyén áll. Nyáron reményeink szerint elkezdődik
a környező terület közparkká alakítása is (jobb oldali kép). Ezen a téren áll
a Dobó tér 6/a szám alatti irodaház, melynek teljes homlokzati felújítása
- az immár eredményesen lezajlott engedély-módosítási eljárást követően hamarosan elindulhat.
A másik híd (bal oldali kép), a Gerl Mátyás utcát a Szúnyog-közzel
összekötő átkelő fémszerkezete is rövidesen a helyére kerül. Ez utóbbiról jó
tudni, hogy íves kialakítású, átlagosan 16 méter hosszú és „elődjénél” jóval
szélesebb lesz, tehát a korábbinál lényegesen kényelmesebb közlekedést
biztosít majd.

A Valide Sultana fürdőrom látogathatóvá tételét célzó fejlesztés a
terveknek megfelelően halad: már javában alapozzák a tartószerkezeteket.
A fürdőrom megóvása érdekében fontos volt, hogy a telekre beépítsenek egy
nagy kapacitású csapadékcsatornát is. A betongyűrűket márciusban emelték
a helyükre. A Minorita templom, továbbá az Irgalmasok kápolnájának
restaurálása és homlokzati felújítása szintén múlt hónapban kezdődött el.
Hatalmas felületeken történik a nem mindennapi feladatot jelentő, látványos
rekonstrukció.
A napokban megkezdődött a munka a Lenkey János Általános Iskola
előtti területen. Ez a parkoló egy szép parkká válik majd, amely a Közgyűlés

döntése értelmében felveszi a Végvári Vitézek tere nevet (a leendő park az első
oldalon, a bal oldali képen látható). A tér burkolása szintén a többi közterületi
fejlesztéssel együtt indulhat el. Itt érdemes szólni arról, hogy megkezdődött a 10
utca és tér - köztük a Dobó tér és a Dobó utca - megújítását is jelentő közterületi
fejlesztést, valamint a Városháza rekonstrukcióját érintő közbeszerzések
kötelező minőségellenőrzése. Az erről szóló tanúsítvány kiállítása után
indulhat a két - a közterületi fejlesztésekre, illetve a Városházára vonatkozó közbeszerzési eljárás.
A történelmi belváros megújításához úgynevezett „soft-elemek” is
kapcsolódnak. Az egri non-profit szervezetek számára közösségélénkítő,
színes programok és rendezvények szervezésére kiírt mini-projekt pályázat
a napokban lezárult. Sokan éltek a lehetőséggel, a március 31-i határidőig
29 munka érkezett. Az elbírálás körülbelül egy hónapot vesz igénybe, így az
eredményhirdetés várhatóan május elején lesz.

Megújuló Zalár utca – forgalmirend-változás
Javában zajlik a Zalár utca felújítása. Miután az I. ütemben az Árva-köz
és Maczky Valér utca közötti, több mint 150 méter hosszú szakasz elkészült, a

kivitelező konzorcium az útépítés második ütemét kezdte el április elején, és
már a Maczky Valér utca és a Markhot utcai híd közötti szakaszon dolgozik.
Ismét jelentősen változott tehát a belvárosi forgalmi rendje. Egy sávban újra
megnyitották az autósok előtt az Árva-köz és Maczky Valér utca közötti
szakaszt, a gépjárműforgalom az Árva-köz irányából haladhat a Markhot utcai
híd irányába, ahogyan az a mellékelt térképen is látható. Ezzel egy időben
lezárták az autós forgalom elől a Maczky Valér utcát. Új forgalmi rend lépett
életbe a Zalár utca Tábornok-ház mögötti szakaszán is: a Maczky Valér utca és
Markhot utcai híd közötti szakasz egyirányú a Markhot utca irányába.

Köszönjük a gyalogosok és autósok eddig tanúsított türelmét és
megértését, erre a továbbiakban is számítunk!

Az Irgalmasok kápolnájának felújításáról
A Senátor-ház, a Kálvin-ház és a Bartakovics Béla Közösségi Ház után új
köntösbe bújhat a mostanra meglehetősen rossz állapotba került Irgalmasok
kápolnája. Az épület - többszöri átépítés után - a XIX. század végére nyerte
el jelenlegi formáját, egyebek mellett ekkor kapta meg a jellegzetes, három
szoborral díszített homlokzatát is. Középen Istenes Szent János, az Irgalmas
rend védőszentjének szobra áll, akit a kora-középkor óta az elesettek, a
szegények gyógyítójaként, ápolójaként tartanak számon. Tőle balra Gábriel,
jobbra pedig Mihály arkangyal alakja található, mindhárom alkotást március
29-én emelték le a homlokzatról. A már zajló restaurálás és homlokzati felújítás
fontos mozzanata az épület kőelemeinek javítása, rekonstrukciója. Ezt a
munkát Ludányi Gábor kőszobrász-restaurátor művész végzi.

- Az egyik feladatunk a kápolna lábazat-kövezetének helyreállítása lesz,
tekintve, hogy a rossz vízelvezetés, illetve a terület előnytelen lejtése miatt az
épület jelentős mértékben vizesedik. A lábazat helyenként cserére szorul, ott,
ahol még menthető a kő, annak vastagságából veszünk vissza, az elemeket pedig
szigeteléssel és a megfelelő szellőzés érdekében egy légréssel építjük vissza bocsátotta előre a szakember. - A lábazati kövekkel szemben a kő ablakkeretek
szerencsére viszonylag jó állapotban vészelték át az évtizedeket - tette hozzá.
Ludányi Gábor szerint a legnagyobb kihívást kétségtelenül a három
szobor helyreállítása jelenti. Az alkotások immár a restaurátor műhelyben
vannak. - A szobrokról évek óta, kisebb-nagyobb darabok peregtek le, s
ahogy a városban mesélik, a Szent János szobor feje pár esztendeje épp az elé
esett, aki az épület rendbetételéért harcolt. Már csak ezért is komoly kihívást
jelent a restaurálás, hiszen a fej pótlásához mindössze egy használható régi
fénykép, illetve Istenes Szent János más ábrázolásai állnak rendelkezésünkre.
Az is kiderült, hogy a kő-alakokon korábban is végeztek javításokat, téglákkal,
vaskengyelekkel erősítették meg őket. Ez utóbbi beavatkozás viszont mostanra
már gondot is jelent. A szobrok rendkívül nagy körültekintést igénylő leemelése
és elszállítása mellett azok helyreállítása sem lesz egyszerű: ezt a munkát csak
elemenként lehet elvégezni - hangsúlyozta a kőszobrász-restaurátor művész.
Hozzátette: a kápolnára már nem kerülnek vissza a helyreállított művek, hiszen
azokat védett belső térben indokolt elhelyezni. Helyettük másolatok díszítik
majd a megújult műemléki épületet.

