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A város jelképének számít6 vár
állapota mára siralmas. sok
elemének halaszthatatlan a felújitása. MAsfél milliárdb61 most
talán megval6sulhat a rekonstrukci6. A rával6 egyeléire kér-

kerítése és a várhíd felújítása a
héten elkezdődik az egyetem
saját forrásából. A teljes rekonstrukció megvalósítására
még keresik a forrást. A mintegy másfél milliárd forintos beruházáshoz az egyetemi kar, az
önkormányzat és a helyi római
katolikus plébánia közösen pá. lyázik uniós és állami támogatásért.
Az önkormányzat is szorgalmazza és lehetőségeihez mérten segíti a vár és környezete

déses.
ÓVÁR
MÉHES ÁKOS
A város első számú turisztikai
látványossága lehetne a helyi
egyetemi karnak helyet adó
magyaróvári vár. Ehelyett mára siralmas képet mutat. A évtizedek óta elmaradt felújítások miatt állapota meglehetősen leromlott, környezete
gondozatlan. További probléma, hogy szinte teljesen zárt a
turisták vagy éppen a városlakók előtt. Ezen változtatnának
most azzal a programmal, ami
során az angol egyetemek mintájára teremtenék meg a vár és
környékén az oktatás, kutatás
és turizmus egységét.
„Az angol egyetemi városok
mintájára jelentős idegenforgalmi és reprezentatív funkciókkal szeretnénk felruházni a
várat és környékét azért, hogy
az ide érkező külföldiek számára mintegy az ország nyugati kapujaként jelenítse meg
Magyarország kulturális, építészeti és tudományos értékeit"
magyarázza dr. Vér András
intézetigazgató, a vár rekonstrukciós programjának vezetője. Elmondta: a helyi egyetemi kar 2018-ban ünnepli ala-

megújítását - hangsúlyozta
Iváncsics János alpolgármester. Elmondta: olyan rekonstrukcióra van szükség, aminek
eredményeként az egyetem
működése mellett kulturális és
idegenforgalmi célokat is szolgálhat.
Ennek érdekében az önkormányzat akár részt is vállalna
a fenntartásban. Az alpolgármester bízik abban, hogy sikerül forrást találni a megvalósításra.

MEGKERDElTÜ~ OLVASOINKAT

A vár épületén évtizedek óta nem volt nagyobb felújítás, ezért állapota már sok helyen kritikus - mutatja dr.
Vér András.

pításának kétszáz éves jubileumát. Ennek méltó megünneplése érdekében a vár és környékének felújítása aktuálissá
vált. Emellett helyenként az
épület állaga is sürgetővé teszi
ezt a beavatkozást. Az elképzelés harmonizál a város hosszú
távú fejlesztési stratégiájával.,
ami a város és a kar jövőbeni
együttműködésének kiindulópontja lehet. A program nem
csupán a várnak, hanem a várkapitányi épület, a várpince, a
várkert, a Szent Anna-kápolna
és a kapcsolódó infrastruktúra
felújítását is tartalmazza.
Dr. Vér András elmondta: a

vár épületén évtizedek óta
nem végeztek nagyobb felújítást, ezért állapota igencsak leromlott. Az épület homlokzatainak műszaki állapota vegyes. Míg "a belső udvari homlokzatok alapvetően jók - bár
kisebb felújítás itt is szükséges
szinte minden elemen-, addig
a külső homlokzat több felülete erősen leromlott. A nyílászárók szintén javításra, cserére
szorulnak, mint ahogy az
ereszcsatorna is. A vár körül
kialakitott árok a csapadékvízeket összegyűjti, így erre megoldást kell találni. Ugyancsak
korszerűsítésre szorul az épü-

letgépészet, fűtési rendszer is.
A beruházás része a vár udvarának rendezése úgy, hogy az
egyszerre szolgálja az oktatást,
de unikális keretet adhasson
kulturális rendezvényeknek is.
A várudvar jelenleg szinte kizárólag közlekedésre szolgál.
Sem funkcionális, sem esztétikai értéke nem megfelelő. A
várudvar műszaki állapota
gyenge. Úgy a burkolatok,
mint a zöldfelület hagy kívánnivalót maga után.
Az épületegyüttes legroszszabb állapotú egysége a várkapu és várhíd. Így ezek felújítása is egyre sürgetőbb. A vár

LENZSÉR PÉTER
- A vár és környéke
turisztikai látványosság, a város legnagyobb értéke. Ebben
működik az egyetem. Ez európai szinten is kuriózum. Eddig történtek ugyan kisebb-nagyobb átalakítások az igényekhez igazodva a vár épületén.
de átfogó rekonstrukció nem volt.
Emiatt több helyen már olyan akut
problémák vannak, amik megoldása halaszthatatlan.

FAZEKAS IMRE
- A nemzeti várfelújítási programba be
kell venni a magyaróvári várat is, hiszen
egyedülálló, hogy a
legrégebbi agrár-felsőoktatási intézménynek az alapítástól folyamatosan ez az épület adott otthont. Nem csupán az egyetemnek,
hanem a városnak is lobbiznia kell
ennek érdekében.
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GÉZA
DR. KOCSIS
SÁNDOR
- Siralmas és gyalázatos a vár és környékének állapota.
Igencsak ráférne
már a felújítás. Úgy emlékszem.
legutoljára az akadémia százötven
éves jubileumakor volt nagyobb rekonstrukció. A felújítás mellett fontos lenne, hogy az idegenforgalomban is szerepet kapjon a vár.

- Már hosszú ideje
folyamatosan romlik
a vár állapota. környezete rendezetlen.
Kívülről is jól látszik, hogy a felújí tása már halaszthatatlan. Sajnos
azonban csak kívülről láthatjuk, hiszen a turisták és a helyiek előtt
zárt ez az egyébként meghatározó
épület. Amennyiben végre megvalósul a rekonstrukció, új funkciót is
kell kapnia.
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