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Eger megújul, (Az Új Széchenyi Terv keretében megvalósuló projekt segítségével, melynek
címe „Dobó tér – Eger patak – Belvárosi térsor funkcióbővítő rehabilitációja”, ÉMOP3.1.2/C-09-2f-2011-0001, melyet az Európai Unió és a Magyar Állam 3,067 milliárd Ft-tal
támogat.) s mint egy felújítás, átalakítás alatt álló településrészen, a mi belvárosunkban is
egyre növekszik a felvonuló munkagépek által elfoglalt terület. Hozzá kell szoknunk, hogy ez
csak fokozódni fog a következő egy évben. Tudjuk, hogy ez mindannyiunk számára kihívást
jelent, ezért kérjük az egriek figyelmét, megértését, türelmét - fogalmazott sajtótájékoztatón
Tuza Róbert, az egri Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Irodájának vezetője.

A szakember bejelentette, hogy a jelenlegi Centrum parkolóból a Lenkey Általános Iskola felé vezető Gerl Mátyás utcai gyaloghidat február 14-én, csütörtökön 8.30-kor lezárják, és munkaterületté
nyilvánítják. A szolgáltatói kábelkiváltásokat követően a rossz állapotú szerkezetet napokon belül
elbontják, hogy helyére egy új, szélesebb, impozánsabb átkelőt emelhessenek.
Kiemelte: az egri autósok, gyalogosok érdekében cselekednek akkor is, amikor egyes, felújítás alá
kerülő részeket lezárnak a forgalom elől. Fontos, hogy jól haladjon a munka („zavartalanul dolgozhasson a mester, mert annál hamarabb távozhat”), másrészt az egri polgárok, fiatalok, belvárosi
iskolába induló gyermekek biztonsága szempontjából is elemi érdek, hogy a munkaterületeket jól
elhatároljuk, ne engedjük a forgalmat egy-egy építési-bontási rész közelébe. Tuza Róbert utalt arra is,
hogy február 20-án után a Szúnyog-közi parkoló szinte teljes egészében munkaterületté válik, egy új,
hangulatos park kialakításának első lépéseként elkezdődik ugyanis a Csizmadia-szín bontása, amely
várhatóan egy hónapig fog tartani.
ÁTÉPÍTIK A GERL UTCAI HIDAT
Eger történelmi belvárosának 5 milliárd Ft-os fejlesztési programjában számos értéket őrzünk meg
az enyészettől, és új tereket, parkokat, hidakat emelünk – mutatott rá dr. Kurucz András, az Egri
Városfejlesztési Kft. igazgatója.
Kiemelte, hogy a most lezárt Gerl utcai híd helyén egy teljesen új, korszerű gyalogos átkelő épül. Ez
az építmény egyszerre szolgálja majd a Szúnyog-köz megújulását, az Eger patak köztéri és zöldfelületi funkciójának erősítését, valamint erősíti a gyalogos kapcsolatot a Dobó tér és a környező közterek
között. A híd a tervek alapján 18,06 méter hosszú, 5,42, illetve 8,84 méter közötti szélességű lesz, és
a nyári szünetben megújuló homlokzatú Lenkey Iskolához, valamint egy teljesen új, immár közösségi
funkciót betöltő parkba vezet majd. Az átkelőnek fontos szerepet szántak a tervezők, hiszen ez az
építmény „kiülő”, „megálló” hely lehet a rehabilitáció után.
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ÉPÜL A „FAZOLA-HÍD”
Február 11-én megkezdődött az Eszperantó sétány mentén egy új gyalogoshíd építésének előkészítése. A kivitelező az Eger patak bal oldalán, a Kis Zsinagóga mellett bontotta meg a támfalat, s a napokban már ennél a projektelemnél is elkezdődik a munka jól követhető, érdekes része. Az építendő
híd kéttámaszú, egynyílású, monolit vasbeton lemez, konzolos acél főtartós szerkezettel kiegészítve.
A híd szabad nyílása 10,725 méter hídközépen mérve, 10,25 méter befolyási oldalon, 11,20 méter
kifolyási oldalon. Létrehozásának költsége meghaladja a 10 millió forintot, a kivitelezés határideje
nyár közepe.
A kis hidacska megépülésének köszönhetően a Fazola, vagy Hibay utcából az Eszperantó sétányra
jutni csupán néhány lépés lesz, és ez megújítja majd a belvárosban járók, különösen a környéken
élők, vagy dolgozók mindennapjait. Különösen akkor igaz ez, ha belegondolunk, hogy az egykori
Stella étterem helyén - és közvetlen környezetében - a városképbe illő, igényes pihenőparkot hozunk
létre.
TOVÁBBI MUNKÁK IS FOLYNAK MÁR
A hídépítéssel egy időben több területen is folynak a munkálatok: a Vár főbejáratához közeli, egykori Valide Sultana fürdő területén - a védőtető alatt - már elkezdték a szakemberek a páratlan régészeti
értékek megmentését. A Minaret mellett álló Irgalmasok kápolnájának restaurálásának elkezdése
már csak az időjárás függvénye. Hasonlóról számolhatunk be a Minorita templom homlokzati felújítása kapcsán: az állványozás kedvező időjárási körülmények esetén azonnal kezdődik.
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