Erzsébet új ruhája: a palánkvárat
júniusban bontják el
Néhány kisebb munkát leszámítva végzett a kivitelezı a belváros-rehabilitáció keretében
átalakuló Erzsébet téren. A térburkolat elkészült, helyére került a zenepavilon és már a
szökıkút is szerkezetkész.
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- A nagykanizsaiak által csak palánkvárnak becézett, védıkerítéssel határolt területen az ütemtervnek
megfelelıen zártuk a tavalyi évet - mondta a helyszínen Szabadics Attila, a kivitelezéssel megbízott
NK-VR Konzorciumot vezetı Szabadics Zrt. alelnöke. - Szinte minden nagy munkával végeztünk, ami
pedig elmaradt, azt az idıjárás miatt nem volt értelme megcsinálni. Így például a füvesítést, a
zöldterületek kialakítását, a kerti bútorok, a világító ülıkockák kihelyezését, a lámpaburák és a
világítótestek beépítését a kandeláberekbe, valamint a szökıkút beüzemelését tavaszra hagytuk.
Idıben egyébként jól állunk, június végéig kell befejezni a 660 millió forint összértékő projektet.

Szabadics Zrt. szakemberei a zenepavilon talapzatát térkövezik - Fotó: Szakony Attila

Bár a magyar beszállítóktól vásárolt térburkolat nagyobb hányadát már lerakták, a téren látni még több
rakat térkövet. Ezeket majd a szennyvízcsatorna-beruházás Magyar utca felıli részt érintı

munkálatainak befejezése után fektetik a Török-kutat is magában foglaló, háromszög alakú területen.
Így megszőnik az Erzsébet tér korábbi tagoltsága, és fizikálisan, vizuálisan is egységes arculat jöhet
létre a több mint 9 ezer négyzetméteren.
Szabadics Attila hozzátette: azért választottak rusztikusabb, durvább felülető burkolótéglát, hogy így is
emlékeztessenek a hajdanvolt híres kanizsai várra. Helyére került a téren az öntöttvas zenepavilon is,
kisebb rendezvények leendı helyszíne. A tér Vasemberház felıli oldalán pedig már szerkezetkész
állapotban várja felélesztését a körülbelül 100 négyzetméteres, kör alakú medence, melynek belsejét szintén tavasszal - üvegmozaikkal burkolják.
Azt már Szabó Attila projektvezetı mondta el: a munkaterületet övezı palánkot csak júniusban bontják
le, amikor a tér teljesen elkészül.
BEÉPÍTETT „KORDONOK”
A térburkolatba díszes acél talapzatokat is beépítettek, melyekbe rögzíteni tudják majd a
rendezvénysátrat, illetve a város karácsonyfáját. A megoldással kiküszöbölhetı, hogy évrıl évre át
kelljen fúrni a térkıelemeket. Szintén a tervezı, illetve a kivitelezı figyelmességének tudható be, hogy
a területen több „régi” fát meghagytak. Némelyik köré acél kordont húztak a talajfelszín alatt, hogy
gyökereiket lefelé kényszerítsék, másképp azok (mint ahogy erre látni jó pár példát) nagyon hamar
felnyomnák az Erzsébet tér új burkolatát.

