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Több ezer cserepet cserélnek ki a Gróf-palotán
2013.07.31.
Szeged - Megkezdődött a Tisza Lajos körút és az Arany János utca sarkán álló
Gróf-palota tetőszerkezetének felújítása. A novemberig tartó, 41,7 milliós
beruházás során több ezer cserepet cserélnek ki. A jellegzetes Zsolnay
kúpcserepeket eredeti minták alapján gyártják le.
Hatalmas Kato-Berger daruval találkozhattak a szegediek hétfő délelőtt a Tisza Lajos
körút és az Arany János utca sarkán, amely segítségével több ezer cserepet
mozgatnak meg a Gróf-palotán. Zana Attila projektmenedzser elmondta: az Arany
János utcában felállítottak egy állványzatot is, ugyanis a sikeres pályázat nyomán
megújul a 2006-ban védett műemlékké nyilvánított épület tetőszerkezete.

A Gróf-palota szinte eredeti állapotában maradt
fenn. Pályázati pénzből újítják fel a
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Az 1912–13 között mindössze 13 hónap alatt felépült, a
Tisza Lajos körút 20. szám alatt található Gróf-palota
szinte eredeti állapotában maradt fenn, ezért páratlan
értéket képvisel. Szeged önkormányzata tavaly nyújtotta
be pályázatát Szabadka önkormányzatával közösen a
Magyarország–Szerbia
IPA
határon
átnyúló
együttműködés harmadik pályázati felhívására. A
Századfordulós ékkövek – tematikus kalandozások a
szecesszió varázslatos világában elnevezésű pályázaton
sikerrel szerepelt a két város. Szabadkán a világörökségi
védettségű, veszélyeztetett állapotú zsinagóga északi
homlokzata
újul
meg
pályázati
támogatással.
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Magyar
Ede
építész
álmodta meg. Most régi
képeslapok alapján kísérlik
meg visszaállítani eredeti
formájába
az
épület
homlokzatát,
amelyet
A Gróf-palota tetőfelújítása jelenleg a legfontosabb lépés később
pályázat
az épület állagának megóvása érdekében, a tető rossz segítségével
kívánnak
statikai állapota és a folyamatos beázások miatt. A több felújítani.
mint 30 millió forintba kerülő tetőrekonstrukcióval, a
fedélszék megerősítésével és a tetőfedés cseréjével a tervek szerint novemberben
végez a kivitelező, a szegedi Tetőmesterek Kft. Érdekesség, hogy a tetőzet
jellegzetes Zsolnay kúpcserepeit – amelyek ma már csak hiányosan és rossz
állapotban találhatók meg – eredeti minták alapján gyártják le.
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Teljesen megújul a Gróf-palota tetőszerkezete
2013.07.26.
Egy sikeres pályázat nyomán megkezdődött a 2006-ban
védett
műemlékké
nyilvánított
szegedi
Gróf-palota
tetőszerkezetének felújítása. Az 1912-13 között mindössze 13
hónap alatt felépült, a Tisza Lajos körút 20. szám alatt
található épület szinte eredeti állapotában maradt fenn, ezért
páratlan értéket képvisel. A tetőfelújítás jelenleg a legfontosabb lépés az épület
állagának megóvása érdekében. Szeged önkormányzata tavaly májusban nyújtotta
be pályázatát Szabadka önkormányzatával közösen a Magyarország-Szerbia IPA
határon átnyúló együttműködés harmadik pályázati felhívására. A „Századfordulós
ékkövek – tematikus kalandozások a szecesszió varázslatos világában” elnevezésű
pályázaton való részvétel sikeres volt, így a támogatási szerződés megkötése után a
napokban megkezdődhetett a munka.
A több elemből álló projekt keretében Szegeden még az idén befejezik a szecessziós
Gróf-palota tetőrekonstrukcióját, a fedélszék megerősítésével és a tetőfedés
cseréjével. A tetőfelújítás ugyanis a legfontosabb lépés az épület állagának
megóvása érdekében, a tető rossz statikai állapota és a folyamatos beázások miatt.
Érdekesség, hogy a tetőzet jellegzetes Zsolnai kúpcserepeit – amelyek ma már csak
hiányosan és rossz állapotban találhatók meg – az eredeti minták alapján
újragyártják és így kerülnek végül az épület tetejére.
Kilencvenöt százalékban az unió fizeti
A projektben Szeged 50 százalékos részarányban, 172 ezer 497 eurós
összköltségvetéssel vesz részt, amelynek 95 százaléka pályázati támogatás.
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Felújítják a szegedi Gróf-palota tetejét
2013.07.31.
Megkezdődött Szegeden a Tisza Lajos körút és az Arany János utca sarkán álló
Gróf-palota tetőszerkezetének felújítása.
A delmagyar.hu azt írta: a novemberig tartó, csaknem 42 millió forintos beruházás
során több ezer cserepet cserélnek ki. A jellegzetes Zsolnay kúpcserepeket eredeti
minták alapján gyártják le. A Gróf-palotát 2006-ban nyilvánították védett műemlékké.
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Teljesen megújul a Gróf-palota tetőszerkezete
2013.07. 26.
Egy sikeres pályázat nyomán megkezdődött a 2006-ban védett műemlékké
nyilvánított szegedi Gróf-palota tetőszerkezetének felújítása. Az 1912-13 között
mindössze 13 hónap alatt felépült, a Tisza Lajos körút 20. szám alatt található
épület szinte eredeti állapotában maradt fenn, ezért páratlan értéket képvisel. A
tetőfelújítás jelenleg a legfontosabb lépés az épület állagának megóvása
érdekében.

95 százalékban az unió fizeti
A projektben Szeged 50 százalékos részarányban, 172 ezer 497 eurós
összköltségvetéssel vesz részt, amelynek 95 százaléka pályázati támogatás.
Szeged önkormányzata tavaly májusban nyújtotta be pályázatát Szabadka
önkormányzatával közösen a Magyarország-Szerbia IPA határon átnyúló
együttműködés harmadik pályázati felhívására. A „Századfordulós ékkövek –
tematikus kalandozások a szecesszió varázslatos világában” elnevezésű pályázaton
való részvétel sikeres volt, így a támogatási szerződés megkötése után a napokban
megkezdődhetett a munka.

A több elemből álló projekt keretében Szegeden még az idén befejezik a szecessziós
Gróf-palota tetőrekonstrukcióját, a fedélszék megerősítésével és a tetőfedés
cseréjével. A tetőfelújítás ugyanis a legfontosabb lépés az épület állagának
megóvása érdekében, a tető rossz statikai állapota és a folyamatos beázások miatt.
Érdekesség, hogy a tetőzet jellegzetes Zsolnai kúpcserepeit – amelyek ma már csak
hiányosan és rossz állapotban találhatók meg – az eredeti minták alapján
újragyártják és így kerülnek végül az épület tetejére.
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