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A Civil Városmarketing Kerekasztal (CVK) lobbija Szolnok kerékpárút-hálózatáért  
A szolnoki forgalmi viszonyok változása okán biztonságos kerékpárutakat, kerékpársávokat építeni, ma már nem kérdés. 
Időszerű az erről szóló 2003-as közgyűlési határozat felülvizsgálata, átdolgozása. A Civil Városmarketing Kerekasztal 
felvállalta a lakossági igények összefogását. Többször megbeszélést folytattunk Szabó István alpolgármester úrral és a 
Műszaki Igazgatóság szakembereivel. Ez alapján közösen kialakítottuk véleményünket a város eddig megvalósult 
kerékpárút hálózata folytatásának célszerű irányairól, a tervezés-építés során figyelembe veendő szempontokról. 

1. Iskolák, közintézmények bizton-
ságos elérhetősége kerékpárúton-
sávon. 
2.  Ugyanott igényeknek megfelelő 
számú kerékpártárolók kiépítése. 
3. A forgalmasabb helyeken (Piac, 
Tiszaliget, stb.) őrzött parkolók ki-
alakításának biztosítása. 
4. A gerinchálózat kiépítése szol-
gálja a városrészek megfelelő össze-
köttetését. 
5. A tervezés, építés és átvétel során 
a Műszaki Igazgatóság a jó gazda 
gondosságával járjon el (minőségi 
követelmény rendszer). 

6. A meglévő és épülő kerékpárutak 
folyamatos karbantartása. 
7. A gyalogos-kerékpáros átkelő-
helyett védendő, elérni, hogy legyen 
kőtelező a gépjármű forgalom 
részéről az elsőbbség megadása. 
8. Egyértelmű jelzések (felfestett 
jelek) elhelyezése, ha a gyalogos, 
kerékpáros közlekedés közvetlen 
egymás mellett helyezkedik el. 

Az egyeztetések során megneveztük 
a belvárosi kerékpáros közlekedés 
fejlesztésének érdekében leg-
fontosabb útvonalakat. Kihangsú-
lyoztuk ugyanakkor a gerinchálózat 

bővítésének és a meglévő  
kerékpárutak karbantartásának szük-
ségességét is. 

A megnyíló pályázati lehetőségek 
kihasználásához szükséges önerőt a 
2009. évi költségvetésben szere-
peltetni kell. A Műszaki Igaz-
gatósággal az egyeztetést folytatjuk. 
Várjuk a lakosság javaslatait a Civil 
Ház elérhetőségein (lásd imp-
resszum) vagy személyesen ked-
denként 17–19 óra között ugyanott.  

Szabovik Zoltán CVK 

Gondolatok a Damjanich uszoda sorsáról 
Lapzártáig hivatalosan nem jelentették be, de informális csatornákon terjed a híre: a Damjanich uszoda vevője finan-
szírozási problémák miatt visszalépett. Az alábbiakban egy kompromisszumos fejlesztési javaslatot ismertetek, ahol az 
élsport és a városvédők érdekei a jelenlegi városfejlesztési elképzelésekbe is beilleszthetőek. Így a sportolási lehetőségek 
mellett rehabilitálódik a történelmi városszerkezet egy része, valamint befektetési célokat szolgáló terület is maradhat. 
 

A mai hitelválságban ingatlan-beruházásokra rosszak a 
kilátások. Tele van a város eladatlan új lakással, ki-
adatlan irodával. Mindezért a terület eredeti funkcióját 
érdemes visszaállítani, vagyis: uszoda és pihenőpark. 
Meg kell keresni a kapcsolódást a „Tisza fővárosa” 
projekthez, ennek pályázati lehetőségeit kiegészíteni a 
városfejlesztésre kibocsátott kötvények ellenértékével, és 
uszodát, pihenőparkot építeni. Egy az eddiginél kisebb, 
de modern sportuszodát kell 
kialakítani, szabványos, egy db 
50 méteres úszómedencével, 
egy db tanmedencével és 
esetleg egy brűgölő gyógy-
medencével, hozzá infra-
struktúrával (öltözők, irodák, 
konditermek, gépészet). Mind-
ez elfér a volt 1,10-es meden-
ce, az 50 m-es medence és  
fedett medence helyén. Az 
1,10-es és a mellette lévő zöld 
terület együttesen alkalmas 
lehet a tanmedence, meleg 
vizes medence, és némi füves 
terület elhelyezésére, az eddigi 
fedett rész helyén felépítendő 
új épület pedig a Verseghy 
park felől bejáratként, és az infrastruktúra helyeként 
szolgálna (öltözők, gépészet...stb). Mivel egy sport-
uszodának nincs szüksége jelentős zöld területre, a volt 
uszoda nyugati végében helyreállítható az egykori 
Zombori Lajos – Rerrich Béla-féle díszpark a Megyeháza 
mögött. Az egykori Honvéd utca helyén sétálóutca 
nyitható  a  Damjanich  út  és  a Lengyel Légió útja között  

(pl. „Honvéd köz”). Ettől északra felszabadul a volt 
uszoda öltözőinek, mosdóinak, irodáinak és pancsoló 
medencéjének területe a Kassai Söröző és a Lengyel 
Légió út között. Ez megmaradhat közparknak, vagy lehet 
oda kisebb, városképbe illő építményt építeni (szálloda, 
lakóépület, irodaház,...stb.). Amikortól a gyaloghíd 
megépül, a korábban a „Damiban” strandolók át tudnak 
majd sétálni a Tiszaligetbe. Így a strand és az uszoda 

funkció térben is elkülönül, és 
jól kiegészítik egymást. A 
Tisza-ligeti strandfürdőben a 
strand és a wellness funkciók 
erősítése szükséges, oda a 
strandolni, pihenni, pancsolni 
vágyók és a nagymedencében 
„keresztben” úszók járnának. A 
Damjanich (esetleg Hasznos 
István) Városi Sportuszoda a 
verseny-sportok (úszás, vízi-
labda, búvárúszás) bázisa 
lehet, az egyéb sportágakat és 
az úszást életvitelszerűen űző 
„civilek” vízfelület-igényének ki-
elégítésével. Az uszoda fenti 
módon történő újjáépítése jól 
kiegészítené a Tiszaligeti 

strandfürdő funkcióit. Mindez a mellette újjászülető 
parkkal, és Honvéd közzel szervesen illeszkedhet a Tisza 
fővárosa projekthez, a város-kép és a történelmi 
településszerkezet helyreállítása címén, és talán még 
európai közösségi forrásokra is pályázhat. Arról már nem 
is beszélve, hogy a régi-új park a Verseghy parkkal 
együtt a Tisza part ékköve lenne.  

Kádár Zoltán CVK 
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A közmeghallgatás margójára 

Előző számunkban beszámoltunk arról, hogy városvédő csapatunk két írásos javaslattal is élt a legutóbbi közmeg-
hallgatáson. Erre kaptuk az alábbi (összevont formában bemutatott) hivatalos válaszokat javaslataink napirendre vételéről. 
Idézünk a jegyzőkönyvből még egy javaslatot. Reméljük, mindegyik kezdeményezésünknek lesz gyümölcsöző folytatása. 
 

Palotainé Fábián Aranka / Molnár János 
részére, Városvédő Egyesületek 

Tisztelt Asszonyom! / Tisztelt uram) 

A 2008. nov. 27-i közmeghallgatásra írásban 
benyújtott javaslataikat köszönettel vettem. 
Tájékoztatom Önt, hogy Szolnok megyei 
Jogú Város Közgyűlése 2009. január 29-i 
munkaterv szerinti közgyűlésén tárgyalja a 
Helyi önkormányzatokról szóló 1990 évi LXV 
tv., az SZMSZ, / Közterületek tisztántartásáról 
szóló helyi rendelet módosítására vonatkozó 
kezdeményezéséről szóló előterjesztést.  

Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét 

Szalay Ferenc polgármester helyett  
Hegmanné Nemes Sára alpolgármester sk. 

Idézet a közmeghallgatás jegyzőkönyvéből 

Gedei Tibor szeretné, ha Szolnok városa elindítana egy mozgalmat. A 
szlovák-magyar kapcsolatokról van szó, ami ismert okok miatt el-
mérgesedett. Szolnok mindig példamutató volt a népek közötti barátság, 
kisebbségi önkormányzatok, testvérvárosok kapcsolatában. Arra kérte a 
közgyűlést, indítsanak olyan mozgalmat a város nevében, hogy magyar 
városok teremtsenek testvérvárosi kapcsolatot szlovákiai városokkal. 
Továbbá meg kellene hívni Szolnokra fellépni szlovákiai szlovák 
művészeket, magyarországi szlovák művészeket, sportolókat. 

Szalay Ferenc a gondolatot jónak tartja. Szolnok város iskoláinak számos 
szlovák kapcsolata van. A gyerekek síelni járnak különböző településekre, 
és testvériskolák is vannak már kint Szlovákiában. Véleménye szerint ezen 
az úton elindulva is lehet továbblépni. Megköszöni a gondolatot. Gedei 
Tibor megerősítette javaslatát, azaz szeretné, ha Szolnok város felhívná a 
többi város figyelmét az említett mozgalom elindítására. Szalay Ferenc a 
javaslatot tudomásul vette. 

 

 

Navigációs kihívás - Szolnok, a piros lámpás város I. 
 

Közlekedem a városban. Leparkolok egy üzlet előtt, majd ellátogatok egy ismerősömhöz, útközben átengedem a zebrán a 
gyalogosokat, persze vigyázok a kerékpárosokra, végül kényelmesen hazaérek. Micsoda banális történet! Lenne, ha nem pont 
Szolnokon történne. Mitől lehet itt ilyen különös módosulata a máshol egyszerű városi közlekedésnek? 
 

Piros hullám Szolnokon 

A fővárosi külső körutakon csaknem 
10 km hosszon lehet zöldhullámban 
haladni. Szolnokon már 1 km is 
komoly eredmény lenne. Nem értem, 
melyik út lenne Szolnok fő "ütőere”  
ahol zöldhullámmal suhanhatnánk. A 
Tiszaliget felől jövet a Tabán után 
igyekezni kell, az Ispán-Ady zöld 
lámpához. (50 km-es tempóval 
nem megy, 25, vagy 80 lenne jó). 
A főiskolánál pont elkapunk egy 
pirosat, utána rövid zöldhullám, 
de csak a Kápolna utcáig! De a 
Baross-Szapáry felől a Tabán felé 
menet sem kutya! A piacnál 
jobbra kanyarodás után friss piros 
vár. Ráadásul szabálytalanul 
balra kanyarodók növelik a 
káoszt. És a Várkonyi felől az 
Ispánon érve a Pólyához is túl 
rövid zölddel lehet átbocsátást 
nyerni, hosszú sorban állás után. 
Itt senki nem szívesen araszolgat, 
inkább még tovább növelik az 
Ady forgalmát. A Tisza-hídról a 
városközpont felé is, épp csak 3 
autó, vagy másfél busz ér át egy 
zöldön. Itt örülnénk néhány plusz 
másodpercnek is! Na és azok a bíbor 
éjszakák! Más városokban éjjel a 
lámpák sárgán villognak, nem úgy 
nálunk!  Itt türelmesen áll az éjszakai 
autós egymaga a kereszteződésben. 
Vagy a sajátos szolnoki telezöld, mikor 
pl. az Adyn a főiskola előtt piros van 
az egyik irányú autóforgalomnak és a 
gyalogosnak is, miközben a másik 
irány mehet. Kit várunk még? 

„Antiparkolás” a belvárosban  

Eredetileg a belvárosi parkoló-
automata dolga kordában tartani az 
autók parkolását. Csak ott és addig 
parkoljunk, ameddig szükséges! De 
hogyan tippelje meg a messziről 
érkező, hogy meddig fog tartani az 
üzleti tárgyalás, az orvosi vizsgálat, a 

banki ügyintézés? Ha nem jól 
tippelünk, lehet kirohangálni érméket 
dobálni. Bár végre van szombati 
ingyenes parkolás, de továbbra sincs 
sem ingyenes első óra, sem 
fogyasztás alapú mobilos, SMS-es 
fizetés. És miért kell az adóbevallás 
utolsó napján az APEH-épületnél 
bírságolni?  

Belvárosi akadályverseny  

Szolnok guiness-rekorder egyirányú 
utcákból, balkanyart be nem látható 
kereszteződésekből és a főútról balra 
kanyarodást tiltó táblákból. A nor-
mális útvonalakhoz hiányzik 1-2 híd, 

helyettük vannak egysávos utakba 
torkolló többsávos körforgalmak. 
Máshol meg oly keskeny a körgyűrű, 
a csuklós busz alig fér el.  De 
citromdíjas a Szabadság téri „nem is 
- meg is” szüntetett körforgalom! 
Csak az előnyeit számolták fel, de 
minden hátránya megmaradt. Ahol a 

busz próbálja bevenni az idétlen S 
kanyart, miközben elfogja a 
forgalmat a Tisza-híd felé. A 
Madách, és Dózsa György 
utcákból balra kanyarodók elől 
pedig elektromos dobozok 
takarják a kilátást. Az Aranyról a 
Kossuth utcára, Dózsa Gy.-ről az 
Adyra kikanyarodáskor a kiépített 
„parkolóhely” teszi lehetetlenné a 
kilátást. Az is nagy kérdés, néhol 
miért tilos, máshol miért szabad a 
főbb útról a balra lekanyarodás? 
Miféle felsőbb rendező erő 
sorsolta ki e rendet?  

„Átugrani” a szomszéd utcába 

A messziről érkező autósok Szolnok 
belvárosában kidobhatják GPS-üket. 
Döbbenten bámulnak a kényszerű 
vargabetűkön.  Ismerősöm a Galéria 
étteremi vacsorája után kívánt eljutni 
a színházig.  Próbálta követni a 
magyarázatomat, a végén feladta: 
„Olyan messze van?” (a GPS-e  nem 
tudott még a virágládákról). Mutattam 
neki néhány elképesztő utat: Plaza 
előtt Ady –> Bajnok étterem, Tisza 
Szálló –> Református templom, 
HeMo –> Magyar utca, stb., Végül 
megkérdezte: „És hogy bírjátok ?” 

(Folyt köv.)                        Antal Attila 
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Újra téma a Tüdőkórház parkja 
Legutóbb 2005 őszén borzolta a kedélyeket a Tüdőkórház parkjának kálváriája, mikor is meghirdették eladásra. Az akkori 
civil felzúdulást végül megnyugtató megoldás követte, most talán újra veszélyben a terület közpark jövője.  
 

A kórházparkba hatvan éve telepített több száz allergén-
mentes fa évtizedeken át a tüdőbetegek gyógyulását 
szolgálta. 2005-re kiürült a kórház, tulajdonosa, a JNK-
Szolnok megyei önkormányzat az eladását fontolgatta. A 
szomszédos volt katonai kórház helyén lakópark-
építéskor tapasztalt fairtást szerette volna elkerülni a 
Tisza Klub. Ezért szakértői vélemények beszerzésével, 
civil beadványokkal megpróbálták elérni, hogy a területet 
nyilvánítsák védetté. A szolnoki 
önkormányzat jó bizniszt látott a 
kórtermeknek a Hetényi kórház 
melletti nővérképzőbe költöz-
tetésében, fizetségként részt 
kért az ingatlanból, megtörtént a 
telek felosztása.  

De az erdővédő civilek "bele-
köptek" a levesbe, s ha már így 
alakult, a város megpróbált a 
dologhoz jó képet vágni, a telket 
védetté nyilvánítani. A megye 
felrótta a városnak, hogy 
megakadályozza a kedvező 
telekértékesítést, ezért több-
százmilliós kártérítési követelést helyeztek kilátásba. 
Végül a megye belátta, hogy fontosabb a "telek-
spekulációnál" a park eszmei értéke, megmaradásának 
haszna, ezért visszakoztak, a szolnoki közgyűlés pedig a 
telket 2005 novemberében védetté nyilvánította. Úgy tűnt, 
Szolnok lakói, hála a civil kiállásnak, nyernek egy "Centrál 
parkot". Előbb-utóbb a kórházpark valóban a szolnoki 
polgárok kedvenc pihenőhelyévé válhat. 

A parkot egykor tervező Ormos Imre professzor diákja, 
Miskolczi Lóránt, városunk nyugalmazott főkertésze 
szerint egy hozzáértő kertészbrigád hetek alatt rendbe 
rakhatná az eldzsumbujosodott erdőt, és mindenképpen 
fontos a további gondos felügyelet és a közpark funkció. 
Erre várunk immár jó három éve. Tavaly decemberben 
történt új fordulat: a város meghirdette elidegenítésre a 
két, egyenként 2,5 hektáros telket, egyben, vagy 

megosztva. A leendő vevő a 
kiírás szerint köteles az erdőt a 
Természetvédelmi Terv szerint 
helyi védettségű nyilvános park-
ként üzemeltetni, de a kórház-
épület felőli részen szabadon 
ga(rá)zdálkodhat, oda minden-
féle új „közfunkciós” épületeket 
építhet. 

A civilek megint szkeptikusak. 
Ugyan ki lesz az a jótékony 
befektető, aki ilyen szigorú 
megkötésekkel megveszi az 
ingatlant, beruház, fenntartja 
csupán közösségi célokra? És 

miért nem hoz létre az önkormányzat egy vegyes 
tulajdonú céget szociális célú intézmények és a szabad-
idő park közös üzemeltetésére? Az év végi kiírás szerint 
a pályázat beadási határideje január 19, és rá tíz napra a 
közgyűlésnek döntenie kell. Mintha csak direkt az lenne a 
cél, hogy a pályázat idő híján érvénytelen legyen. Avagy 
létezik egy titokzatos, jóságos befektető, aki ugrásra 
készen áll? Mint annak idején a Dami-pályázatnál…? 

 

Bajai tapasztalatok 
Előző lapszámunkban ígértük más városbéli civil városvédők részletesebb bemutatkozását. Elsőként a Változás és 
Megújulás Bajáért Egyesület elnöke mesél a bajai pártfüggetlenekről, tapasztalataikról. 

Várhalmi Miklós vagyok, villamos-
mérnök, az egyesület képviselője a 
közgyűlésben. Baján a 23 fős 
testületből 13 fideszes, a többiekre 
nincs is szükségük. Én vagyok a köz-
ellenség. Mondom a lakosság érde-
keit, bíztatnak, drukkolnak nekem, de 
félnek. Jönnek panaszkodni jobbról 
is, balról is, és én intézkedem a köz-
igazgatási hivatalnál, ha kell a 
bíróságon, minden eszközzel, amit a 
magyar jogrend megenged. 

Tervezünk részönkormányzatot a 
lakótelepre, ettől, úgy félnek, mint az 
ördögtől, a 8000 lakótelepi lakó egy 
tömött szavazóbázis. Szerveztünk 
egy úgynevezett Baja-csúcsot a bajai 
tévében. A fidesz nem jött el, de 12-
en ott voltunk, vállalkozók, ország-
gyűlési képviselők, frakcióvezetők, 
megbeszéltük, hogy a válság kap-
csán milyen a város mozgástere. És 
ez a városlakóknak nagyon tetszett. 
Tervezzük az önkormányzat elmúlt 
két évének értékelését. A tévében 

lesz erről stúdióbeszélgetés, talán 
ezúttal a fidesz is eljön. Van árnyék-
önkormányzatunk is, testületi ülések 
előtt és után a tévében megbeszéljük 
az érdekesebb napirendeket.  

És kiadjuk a Bajai tükör c. újságot, 
abban bárki szót kap, jobbról is, 
balról is. Az újság minden ház-
tartásba eljut, várják kéthetente, és 
örülnek, hogy végre valaki leírja azt, 
amiben nincs sem szegfű, sem 
narancs. Nyersen írom, ferdítés 
nélkül: adósságszolgálat, bevétel, ki-
adások, parkolórendelet, vállalkozás-
támogatások. Olykor a becsület-
sértés határáig megyek el, mert 
különben nem hatok, de még nem 
pereltek be. Így vagyunk Baján.  

A lakótelepen a távhődíj-emelés 
ügyében két pert is indítottunk, az ár-
megállapításról és a szabályozó be-
építésének elmaradásáról. Országos 
próbaper lesz. Egy gigajule hődíj 
bruttó 1810 Ft volt két éve, most 

4980, ekkora gázáremelés nem volt! 
A szolgáltató fél éve a szabadpiacról 
veszi a gázt, de nem a legolcsóbbat. 
Az utolsó negyedévben 13,4 %-kal 
emelték a hődíjat, míg az energia-
hivatal a földgázárat 5 %-kal. Ha kell, 
kivisszük Brüsszelig, ha ennyi ember 
pénztárcáját érinti, megéri küzdeni. 

Hogy hogyan vagyunk jelen a köz-
tudatban? A helyi tévében, meg az 
újságunkon keresztül, sajnos más-
képp nem. Az emberek félrehívnak, 
fülembe súgják, hogy „veletek 
vagyunk”, de nem mernek eljönni a 
rendezvényeinkre, hátha egymást le-
fényképezik. A közalkalmazottak fél-
tik az állásukat, a vállalkozók féltik a 
megrendeléseiket, nagy a megosz-
tottság, a hatalomfüggőség egy ilyen 
kisvárosban. Az újságunk havi egy-
millió Ft-ba kerül, ezt a vállalkozásom 
finanszírozza, meg a hirdetések. A 
szolnoki városvédőknek is meg kéne 
nyerni néhány el nem kötelezett 
nagyvállalkozót, no meg a helyi tévét. 
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A Tiszapart rendezése anno 

Az egykori Kamaraváros kincstári 
tulajdonú telkeit megvásárolva, Szol-
nok a legszebb Tiszaparti ingatlanok 
birtokába jutott. Először 1911-ben 
írtak ki pályázatot a Tiszapart ren-
dezésére. Pénzügyi-technikai nehéz-
ségek miatt akkor kivitelre alkalmas 
tervet nem találtak, de kettőt díjazás-
ban részesítettek. Zombory Lajos 
festőművész pályázaton kívüli tervei 
is nagy tetszést váltottak ki. 

 

A festőnek később is volt szerepe a 
park végleges kialakításában. 1925-
ben a part rendezése újra napirendre 
került. A város örömmel fogadta a 
művész elgondolását, tetszetős, a 
jövő fejlesztés lehetőségeit szem 
előtt tartó tervit. El is határozták, 
hogy a művész által megadott szem-
pontokat szem előtt tartva a környék-
beli építkezéseket is speciális építési 
előírásokkal idomítják a Tisza-part 
rendezéshez. 

Végül is a park Rerrich Béla tervei 
alapján, a korabeli városrendezési 
törekvések szerint, 1926-ban épült 
meg. A versailles-i stílusú díszkert a 
hídtól végighúzódott a Tisza partján 
a Tisza Szálló és Gyógyfürdő 
épülettömbjéig.  Északi oldaláról egy  

 
 

leágazás illeszkedett a Megyeháza 
hátsó homlokzatához. Ez a park-
részlet szűnt meg, mikor a Dam-
janich uszoda építkezése során a 
földmunkagépek azt tönkretették, a 
telket pedig a strandhoz csatolták. 
Ma már csak korabeli képeslapok 
reprodukcióin csodálható meg a park 
ezen része, de az archivált tervek 
alapján bármikor újra megvalósítható.  
 

 
 

Ilyen lett a szolnoki Főtér! 
 

Vass György előző lapszámban megjelent, borúlátó 
írására szeretnék reagálni. Szocreál épületen Vass Gy. 
feltehetően a 60-as, 70-es évekbeli társasházakat érti, 
holott az egyetlen szocreál épület itt az 1955-ben épült 
Néplap-székház. A téren jó néhány épület homlokzat-
felújítása megtörtént. Igaz, nem archaizálva, hanem a 
házak törvényszerűségei sze-
rinti rekonstrukcióval. A tér 
központi elemeként a meden-
cébe tervezett emlékmű még 
valóban nem készült el, erre 
mielőbb szobrász-pályázatot 
kellene kiírni. Azonban nem 
állítható, hogy nincs látnivaló, 
vagy fotóháttér a téren! Például 
a cikkben kritizált szökőkútsor, 
amely berendezi a többnyire 
üres rendezvényteret, vársunk 
egyik látványosságává vált. 
Egyedüli az országban. 

A burkolatok váltakozása 
igazodik a térrészek funkcióihoz: más van a középső 
gyülekező téren, más a közlekedési sávokban, megint 
más a színpad előtt. Érdemes megfigyelni a tervezői 
koncepciót és a részlet-megoldásokat is! Terv szinten 
magas színvonalú, gondos munka. A színpad melletti 
épület műfaja ’folly’, ami funkció nélküli épületszobrot 
jelent. Az ilyen elemek a téri szituáció építészeti 

kifejtésére koncentrálnak. Esetünkben a pavilon a tér 
finom kiszélesedésére reagál, és tompítja a Hubay utca 
felőli érkezést. De aligha fog hosszú távon funkció nélkül 
maradni, előbb-utóbb kitelepül majd alá egy közeli 
étterem. A tér stílusát korai lenne még meghatározni. 
Mindig kell pár évtized, míg a jelen folyamatai 

tisztázódnak és kirajzolódnak a 
fő irányok. Próbáljunk inkább egy 
gyermek szemével rácsodálkozni 
a világra! Vegyük észre a gej-
zírek közötti szivárványt, a 
patakot, a medence lépőköveit, 
vagy akár a hullámzó gyep-
szőnyeget, ami ha gördesz-
kázásra nem is, de heveré-
szésre, bukfencezésre kiválóan 
alkalmas. 

Ez persze csak egy nézőpont. Az 
új tér minden korosztálynak nyújt 
olvasnivalót, csak még szoknunk 
kell a nyelvezetét. A reális 

képhez természetesen a hiányosságok felismerése is 
hozzátartozik. Itt-ott halvány a kivitelezés, némelyik 
burkolat gyengének bizonyult, sőt pénzhiány miatt 
elmaradtak bizonyos részleteket is. De mindezek mellett 
alapvetően örülök a főtérnek, és megépültét fontos 
előrelépésnek tartom a város életében. 

Álmosdi Árpád építész 
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