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Az Alföld igen jelentős közlekedési csomópontja és átkelőhelye Szolnok város.
Az utóbbi évek rohamos fejlődése szükségessé tette, hogy tervszerűen történjék a fej-
lesztése a legmodernebb városrenderéi, fejlesztési elgondolások alapján.

Éppen ezért már az elmúlt évben jóváhagyásra került a város általános rende-
zési tervének I. üteme, amely megszabta a váró? fő közlekedési útjait, csomópont
jait, a víz-, a szennycsatorna és a villanyhálózat vonalát. A főközlekedési utak men-
tén megszabta a beépítési magasságokat és kijelölte azt is, hogy hol legyenek családi
és ikerházra alkalmas beépítési területek.

Az elfogadott általános rendezed terv alapján készültek már el részletes ren-
dezési tervek is az ún. Zagyva-parii városrészre, amely nagyjából a Kossuth Lajos
utca, a Zagyva-part és a Ságvári körút által határolt területre vonatkozik; a Vörös-
Cfillag úti új bérházak területére és a Kisgyep családi házakkal beépítendő részére.

Az új városközpont elvi kialakítása az általános rendezési tervben megtörtént,
de a részletesebb rendelésre és a közlekedési kérdések megoldására szükségessé
vált egy tervpályá at kiírása, amelyet Szolnok Városi Tanács VB és az Építésügyi
Minisztérium 1962. március 20-án hirdetett meg.

A tervpályázaton a résztvevőknek az alábbi fő célkitűzésekre kellett megfelelő
megoldást készíteniük:

„A tervpályázatnak meg kell oldania a tervezési terület városrendezési prob-
lémáit, ezen belül elsősorban Szolnok központjának korszerű kialakítását és a 4.
számú főközlekedési út átkelési szakaszával kapcsolatos problémákat.

A tervpályázat elsődleges célja a városközpont rendezése, a közintézmények
célsrerü elhelyezése és a forgalom megoldása.

Városközpontjaink újjáépítése az elkövetkezendő években meggyorsul. Nem ala-
kultak azonban még ki az újjáépítés megfelelő, korszerű, egyben reális városrende-
zési módszerei. A pályázat célja a konkrét tervek beszerzésén túlmenően ilyen elvi
jelentőségű új módszer kialakulásához vezető ötletek beszerzése is."
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Szolnok városközpont 11. díjat nyert alaprajzi megoldása
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Szolnok városközpont II. dijat nyert megoldásának modellje
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A tervezésnél nagy gondot kellett fordítani az általános rendezési tervben előírt
építési övezetekkel való összhangra. A tervezési terület a Kossuth tér-Beloiannisz
u.-Sallai u.-Ady Endre u.-Tisza Antal u. által bezárt területre terjedt ki. Változ-
tatási lehetőség Ny-i irányban egészen a Thököli útig.

A tervezési feladatnál részletesen meg kellett oldani:
1. Szolnok város igazgatási, kereskedelmi és részben kulturális központját a mai

Kossuth tér környékéről ki kell szélesíteni a Hősök tere bekapcsolásával és a közbe-
eső terület átrendezésével. A régi és a kibővített központi terület korszerű, reálisan
megvalósítható és a város jövendő képébe szervesen beilleszkedő leeyen. S a köz-
oont tervét ütemezhetően úgy kell elkészíteni, hogy az egyes ütemek önmagukban
is tudjanak funkcionálni és megfelelő városkéoet nyújtsanak

2. Meg kell oldani a 4. számú főközlekedési út átvezetésé*- a városközponton
belül és javaslatot kell tenni a közlekedési csomópontok kialakítására, mivel a A.
számú főközlekedési útvonalat két helyen (a Ságvári kőrútnál és a Petőfi utcánál)
keresztezi É-D-i irányú fontos útvonal. Figyelembe kell venni a't, hosy a Kossuth
tér és a Hősök tere közötti útvonalon a távlati kétirányú csúcsfonralmi terhelés kb.
^700-3900 jármű. Törekedni kell a gyaloaos- és a kocsiközlekedés elválasztására, kü-
lönösen a tervezendő üzleti központ környékén.

3. Ki kell alakítani a városközpontba tervezett üzleti központ alapraizi rend-
szerét és tömegeit. Feladata, hogy lehetőséget adjon a város és a vidék lakóinak is
arra, hogy a napi szükségleteiket meghaladó bevásárlásaikat rövid idő alatt lebo-
nyolíthassák. Ez a létesítménykomplexum nem eev áruhá7, hanem önálló kisebb-
nagyobb szaküzletek központosított elhclye?ése oldja meg a fenti célokat. Az üzleti
központ kialakításánál szét kell választani a személv- és az áruforgalmat úgy, hogy
lehetővé váljon az áru szállítása napközben is az üzletekbe.

A fentiekben röviden vázolt pályázati célkitűzésekre, amelyeknek ré"]etes ki-
írását 72-en vették ki, 28 pályázat érkezett be. A páivázat elbírálását az Építésügy;
Minisztérium, a Szolnok Városi Tanács VB, az Építőművészek Szövetsége és a?
Építőipari Tudományos Egyesület Városrendezési Szakosztálya szakemberei végezték.

A bírálóbizottság a pályázatot igen eredményesnek tartották és úgy döntött,
hogy a rendelkezésre álló ico coo Ft-ot teljes egészében kiadja. Az egyes pályázatok
részletes elbírálása után látszott, hogy a kitűzött összes feladatot maradéktalanul
egyik pályázó semoldotta meg. ezért az első díj nem került kiosztásra. Viszont a
második helyre már két sikerült pályázat jutott. A két elfogadott terv között lénye-
ges különbségek voltak városszerkezeti, városépítési megoldásokban, ezért Kisr,
Albert munkáját 20000 Ft-tal, Aradi Tibor és Brenner János munkáját 17000 Ft-ta!
jutalmazta.

Kiss Albert díjnyertes terve, amelynek a modellfotóját és az alaprajzi meg-
oldását mellékelten közöljük, a tervezett városközpontot a városszerkezetbe mind
funkcionális egyeség, mind építészeti együttes szempontjából magasfokú igénveknek
megfelelően szervesen illeszti be. Építészeti megoldása kiforrott és a további ter-
vezés számára határozott kiinduló pontot ad. Építészeti megfogalmazásban a terv
az alföldi városaink központjai részérc felhasználható általánosabb érvényű szem-
léletet kezd. Figyelemreméltóan oldja meg az üzleti közoont elvi elrendezését.

Aradi Tibor és Brenner János terve helyesen gazdálkodik a területtel anélkül,
hogy körintézmény kapcsolata zsúfolt volna. Tervükben nagy lakásszám beépítését
érik el és azok egy részének építését kevés bontással tudják megoldani.

Szolnok városközpont tervpályázata tehát elérte a célját, mert az elfogadott
tervek alapján az egyes tervekben lévő helyes elgondolások felhasználásával kiala-
kítható lesz a korszerű, szép, a nagyvárossá fejlődő Szolnoknak alkalmas, a város
külső és belső utcaképébe szervesen beilleszkedő városközpont.

Pélyi Ferenc
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