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Kedves Egriek!
Az iskolai szünettel
végre az igazi nyár is
beköszöntött, amit talán senki
sem bán, hiszen bőséggel
kijutott
a
csapadékból
mostanában. Az utóbbi hetek
roppant esős időjárása ugyan
hátráltatta a munkálatokat,
de komolyabb fennakadást
nem okozott a belváros
nagyszabású,
mintegy
5
milliárd Ft-os, 25 elemből
álló felújítási programjában.
Nem sok szót ejtettünk eddig
arról, hogy a rehabilitációnak
köszönhetően
helyenként
csaknem 100 éves közműveket
cserélünk ki a történelmi
belváros területén! A Zalár
utcánál már megtörtént ez a
munka, a piac melletti szerviz
útnál 70-, az Árva-közben 30
méteres szakaszon telepítettek
teljesen új ivóvíz vezetéket.
Ha már a bevezető sorokban említettük az iskolai vakációt, vegyük
szemügyre a Lenkey János Általános Iskola homlokzat-felújítását! A Markhot
utcai oldalon állványok sorakoznak, az udvari homlokzatot a nyári tanítási
szünet indulásával foglalták el a munkások. Első lépésként a sérült vakolatot
távolítják el a homlokzatról, majd - az alapozási munkákat követően - a teljes,
összesen 2000 m2-es felületet a jelenlegi zöldnél élénkebbre, világos és sötétebb
okkersárga színűre festik. Ezzel párhuzamosan a nyílászárók külső szárnyait is
felújítják, tehát az épület tanévkezdésre teljes egészében megszépül.
Ami a Dobó tér 6/A alatti irodaépületet illeti: a munkálatok jó ütemben

zajlanak, az I. II. és III. emeleti nyílászárók cseréje elkészült, immár a földszinti
portálszerkezetek cseréje folyik. Ezzel párhuzamosan a - nyílászárók cseréjéből
adódó - belső helyreállítási munkák, illetve a homlokzati falrészek felújítása is
tervszerűen halad.
Lassan a vége felé közeledik az új, a Fazola utcát az Eszperantó sétánnyal
összekötő gyalogoshíd kivitelezése. Már kész a kétoldali hídfő, a hídszerkezet
és a korlát acélszerkezete. A hídfőket a meglévő pataktámfallal megegyező
megmunkálású bogácsi andezittufával burkolják. Az építmény Fazola utcához,
illetve az Eszperantó sétányhoz csatlakozó járófelületét tölgyfapallókkal

burkolja le a kivitelező.
A Gerl utcai, régi kishíd helyén emelt új építménynél a mellvédfal
burkolása és az útpálya kialakítása szépen alakul. Jól haladnak a munkások
az elektromos, valamint gáz közművek átvezetésével a hídon, illetve az átkelő
alatt. A napokban elkezdődött a híd faborítású részének burkolása is.
A Valide Sultana fürdőrom látogathatóvá tételét célzó projektelemnél
is ütemterv szerint halad a kivitelező: az alapok a hatalmas csapadékgyűjtő
aknával együtt elkészültek. A felbecsülhetetlen értékű fürdőromot egy szép
védőtető óvja majd, lehetővé téve azt, hogy Egerben látogathatóvá váljék
egy újabb törökkori emlék. A tartószerkezet elemeit helyükre emelték, és a
védőtetőt a napokban szerelik össze.

Megújuló épített örökség
A Minorita templomnál zajló munkákat egészen biztosan minden egri
figyelemmel kíséri. Fontos kiemelnünk, hogy a helyükről leemelt, és jelenleg
még a restaurátor keze alatt újuló szobrok előreláthatólag a hónap végén
kerülnek vissza a homlokzatra.
A főtéri templomnál zajló beruházáshoz hasonlóan szépen halad az
Irgalmasok kápolnájának homlokzati restaurálása, a kődíszek felújítása. A
sérült vakolatot itt is eltávolították már, s a kőfelületek tisztításával ugyancsak

végzett a szakértő csapat. Az elhasználódott bádogos szerkezeteket újra
cserélik, ezek gyártása javában zajlik, sőt, a függőeresz csatorna már a helyére
került. Az ablakok alapmázolásával elkezdődött a nyílászárók felújítása is. A
Minaret mellett álló kápolna esetében nagyon fontos a vizesedés meggátolása,
megelőzése. A feladatra nagy figyelmet fordít a kivitelező, aki már elvégezte
az utólagos, talajnedvesség elleni szigetelést. Az ütemes munkavégzést jól
mutatja, hogy időközben megkezdődött az attikafal restaurálása is, nagyon szép
eredményt mutat a homlokzat vakolása. A lábazat restaurálásával is végeztek a
szakemberek, az onnan kiemelt, majd megújított köveket már visszahelyezték.
Mint ismert, az épület homlokzatán álló, rendkívül rossz, balesetveszélyes
állapotba került szobrokat március végén emelték le a helyükről és a restaurátorműhelybe szállították. Az eredeti szobrok kiegészítésével, javításával végzett
a megbízott szakember. Miután az elmúlt évtizedekben ezek a művek sajnos
jelentősen megrongálódtak, már nem kerülhetnek vissza a homlokzatra. Az
alkotásoknak Eger Önkormányzata keres méltó helyet, az épületet pedig zsűrizést követően - műkő másolatok díszítik majd, melyeket a tervek szerint
július elején emelnek a helyükre.

Mini-projektek
A belvárosi rehabilitációs program 25 eleméből 24 építést, vagy
felújítást, komoly értékmegőrzést takar. A kiírás értékteremtő részeként
tekintünk az úgynevezett „mini-projektekre”, melyek a helyi identitást erősítő,
közösségformáló rendezvényeket jelentenek. A felhívásra 29 pályamunka
érkezett, ezek közül 15 beadvány támogatásáról döntött a bíráló bizottság,
összesen 18 millió Ft keretösszeggel. A grémiumban olyan, kiemelkedő
civil tevékenységet végző külső szakértők vállalhattak munkát, akik nem
kötődnek pályázatot benyújtó szervezethez, rendelkeznek a megfelelő szakmai
ismeretekkel és bírálói tapasztalattal. A támogatási szerződéseket a felek
június 19-én írták alá, ezzel elindulhatnak a városi közlekedés népszerűsítését,
közösségi programokat célzó mini programok, melyektől azt várjuk, hogy
a beruházások, fejlesztések eredményeit még közelebb hozzák az egri
emberekhez.
A Pinceszínház Eger Művészeti Közhasznú Egyesület sikerrel pályázott
a közösségi programok témakörében. A szervezet képviseletében Tatár Gabi
hangsúlyozta: a megújuló Dobó tér Eger kulturális életének továbbra is
meghatározó helyszíne lesz. Sőt, - mutatott rá - a változásokkal a belvárosi szíve
alkalmasabbá válik a kultúra olyan színvonalú közlésére is, amely szélesebb
rétegeket a térre csábíthat.
- Célunk, hogy az itt lakóknak és az idelátogatóknak a Pinceszínház
megmutassa a kultúráról, művészetekről és az emberi értékekről alkotott,
vallott és a színház eszközeinek segítségével bemutatott világát. Ezen
túlmenően fontos, hogy programjainkkal olyan közösségi tereket alakítsunk
ki, amelyek a lakosság körében is közkedveltek, ismertek lesznek az ott zajló
eseményeknek is köszönhetően. Az első zenei- és festőművészettel kapcsolatos
rendezvényünket például a mélyebb gondolatokat értő egrieknek és az Egerben
tartózkodó turisták számára kínáljuk. A Szúnyog-köznél kialakított tér szintén
új kihívásokat és lehetőségeket jelenthet a művészeti ágak képviselőinek. Mi
a gyerekeket helyeztük az első helyre, róluk és nekik, és persze a felnőtteknek
is szól bemutatkozó fesztiválunk, amely sok érdeklődőt csábíthat az új egri
közösségi térre - emelte ki Tatár Gabi.
Programja részeként a Pinceszínház egyebek mellett augusztus 14-én és
15-én - a II. Egri Nemzetközi Alkotó és Művésztelep keretében - látványfestést
tervez a Dobó térre. Elképzeléseik között szerepel a Szúnyog-közben (leendő
Végvári Vitézek tere) megvalósítandó, ugyancsak nagy érdeklődésre számot
tartó I. Egri Szabadtéri Gyermek-színházi Fesztivál megszervezése is.

