ZÖLD VÁROS PROJEKT: MI ÉPÜL MOST ENYINGEN?
2017-ben volt az első lakossági fórum arról, hogy Enyingnek milyen zöld területeit lehetne fejleszteni és szebbé
tenni. Hamar világossá vált, hogy a legjobban 4 ilyen elem hiányzik most a városból: egy rendezett főtér, a Petőfi
Park rendbe tétele, a főtér és a park összekötése az Öreg heggyel és a Cinca patak rendezése. Több nyilvános
esemény, lakossági fórum, képviselő testületi ülés után 2018-ban a város elfogadott egy sok elemből álló tervet,
melyet most 2020-ban kisebb kompromisszumok árán, de végre meg tud valósítani Enying. Eltelt ugyan 2 év, de
most is ugyanennyire fontos ez a fejlesztés, hiszen Enying központja teljesen megújul. Mik ezek a fontosabb
változások?
1. Szabadság tér átalakítása: egy új, rendezett főtér alakul ki, nagy zöld felületekkel, fákkal és közvilágítással,
mely tiszteletben tartja a város történelmét – feltárja a kastélyt-, és egy nagy központi helyet hoz létre.
2. Fásítás: Az építkezések előtt öreg és tájidegen fákat ugyan szükséges volt eltávolítani, de projekt keretében
sokkal több új fát ültetünk mind a főtéren, a parkban és a tó körül is.
3. Petőfi Park (Cifra-kert): Új fő sétány épül közvilágítással és átjárással a Semmelweis utca felé, kiegészülve
akadálymentes sétányokkal, felnőtt és gyermekjátszótérrel, ivókutakkal, új színpaddal, fásítással és
növényültetéssel.
4. Uszoda feltárás új út-kapcsolattal: A Cifra-kert és az uszoda feltárását a mostani szűk kapcsolatok helyett
a Szabadság teret a Deák Ferenc utcával összekötő új út biztosítja majd, amely a kastély jobb oldalán lévő
parkoló folytatásaként épül meg.
5. Parkolás: Jelenleg az okmányi iroda mellett van egy kis parkoló, de e helyett a Zöld Város építés végén az
Új uszodai út mellett szinte teljes egészében lehet majd új parkolókat kialakítani, nem beszélve a
gyógyszertár előtti területről, ahol az új főtér kialakítása miatt szintén több hely lesz a kocsik számára is.
6. Zöld Város központ közösségi épület: A Semmelweis u. 38.-ban egy új épületet használhatnak majd a város
közösségei. Az egykori családi házból átalakított központ kertje köti majd össze a Cifra-kertet a Cinca
patakkal és új tóval, az épületben a helyi egyesületek és közösségek számára új terek, büfé üzemeltetésére
megfelelő helyiségek, vizes blokkok és egy turistákat is csábító tetőterasz kerül kialakításra.

7. Cinca patak és a tó: A tó még nincs készen! Hiszen füvesíteni és fát ültetni csak október végén lehet, de már
most is látszik, hogy milyen jó kapcsolat alakul ki a Park és a tó között ha a Semmelweis u. 38. megnyit. A tó
célja, hogy az Öreghegy újra Enying szerves része legyen, az oda vezető út rendezetté és vonzóvá váljék.

