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Felújítások a Norvég Alap pályázati támogatásából
Az elmúlt napokban megkezdődött a Királyi Váró felújítása. Az épület a jövőben közlekedés- és helytörténeti múzeumként, idegenforgalmi látványosságként fogadja majd a betérőket. Hasonlóképp elkezdődött a munka
az Erzsébet-parkban, a Kálvárián.

Január 14-én megtörtént a hivatalos munkaterület átadás a vasútállomáson. A Királyi Váró épületét lezárták a utazóközönség elől, a felújítás megkezdésével ugyanis megszűnt a váróterem funkciója,
a jegypénztár a forgalmi épület mellett elhelyezett konténerben üzemel. A közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezést a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. végzi. A jelenleg a MÁV Zrt. kezelésében lévő, állami tulajdonú
műemléképület teljes külső és belső rekonstrukcióját
elvégzik. Visszaépítik a kupolás fedélszerkezetet, a homlokzaton végigfutó, egykori kovácsoltvas oszlopokon álló míves perontetőt, valamint felújítják a város felőli oldalon a kocsifelhajtót és az előtte lévő területet is.
A királyi váró felújításának összköltsége több mint 342 millió forint, ebből 291 millió forint a támogatás, amelyet az önkormányzat az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusok
(Norvég Alap) pályázatán nyert el.
A projekt keretében lehetőség nyílt az Erzsébet-szobor és a barokk Kálvária felújítására is az Erzsébet-parkban.
A munka az utóbbinál kezdődik, a munkaterület átadás megtörtént. Az építmény felújítását a Reneszánsz Kőfaragó Zrt. végzi, a szobrokat és a korlátot Varga Zoltán Zsolt restaurálja.
Első lépésként az alépítményt hozzák rendbe, ezt követően kerül sor a szoborcsoport alakjainak felújítására. Ez a munka is két fázisban zajlik: a kőkorlátot elbontják és a műhelyben történő restaurálást követően állítják ismét
helyre. A szobrok munkálatait a helyszínen végzik el, de
ezeket is elmozdítják a helyükről.
Az Erzsébet-parkot a köztudottan természetszerető királyné emlékére alakították ki, akinek itt található egészalakos bronz szobra. Róna György alkotása ma is zarándokhelye az őt
tisztelőknek. A következő hetekben sor kerül a szobor felújítására is, valamint a Zala György tervei alapján készült Erzsébet-szikla környezetének rendbetételére.
A szobor restaurálását Jeges András végzi, erre azonban nincs mód a helyszínen, így néhány hétig ez az alkotás is műhelybe kerül. A felújítás során az eredeti, 1901-es állapotot
valósítják meg, az Erzsébet királyné szobortól rálátás nyílik majd a sziklára, ehhez a területen lévő növényzetet megújítják, s díszpark várja majd a látogatókat.
A Szabadság út felől, a park főbejárati kerítésének és az előtte levő területnek a rendezése fontos része a tervnek, hiszen itt biztosítható a kapcsolat a város és a
kastély Felsőparkja irányába. A felújítás összköltsége: 240.000 EUR (61.529.000 HUF), a támogatás: 204.000 EUR (52.300.000 HUF).
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