
Parkosítsunk! — de hogyan?
Gyakoriali tanácsok községek, termelőszövetkezetek, állami gazdaságok

parkosítási tervezéséhez

Az őszi talajművelési munkák után elérkezett a számadás ideje, utána pedig
a téli pihenés is. Ez a pihenés a tsz vezetőségekben, állami ga'daságokban vagy köz-
ségi tanácsoknál tevőleges, aktív pihenőt jelent. Ilyenkor készülnek a jövő évi tervek,
a „hol, mit csináljunk?" vitái. A vezetők téli beszélgetései éj gondjai egyre inkább
oda irányulnak: „milyen költséget rnire fordítsunk?".

Az ilyen irányú gondok között - a termelési mutatók emelkedése mellett - kell,
hogy szerepeljen a munkahelyek környékének tetszetős, kellemes kialakításának igénye
kertészeti móds. erekkel: parkosítás, fásítás, zöld terület létrehozása útján. Űj tsz-ek,
tanyaközpontok, új strandok épülnek. Az új épületek új, modern, korszerű kertészeti
módon kialakított parkot, zöld területet igényelnek. Alföldi községeink, városaink
nagy lelkesedéssel keresik azoknak a lehetőségeknek kiaknázását, amelyet a területü-
kön rejlő gazdag hévízmennyiség jelent számukra. A hévízzel fűtött üvegházi telepek
gazdaságos lehetőségein kívül, a dolgozók szociális igényeit szem előtt tartva, a taná-
csok, a községfejlesztés során - strandokat, fürdőket építenek, a víz alkalmazásával
egybekapcsolt községi parkokat, köztereket, kultúrparkokat, sportpályákat terveztetnek.

És itt kapcsolódhat bele a kerttervező segítő keze. A községfejlesztésnek éppen
ennél az üteménél tud adni részletes, kivitelezésre alkalmas, megfelelő ötleteket, ker-
tészeti, parkosítási megoldásokat. A szocialista társadalom már igényli a korszerű,
modern esztétikai formák által kifejezett mondanivalót, az újvenalú, összefüggő elgon-
dolás alap']án, igényes tervező által tervezett parkokat.

Az egységes terv alapján tervezett zöldterületek kiviteli munkáinak egy részét
rendszerint társadalmi munkában végzik, ezért a kerttervező részletekbe menő, segítség-
nyújtása még inkább indokolt.

A park helye: A parkosítás gondolatának felvetődése után az illetékes szervek
első lépése a hely kijelölésének megbeszélése.

Ez a kérdés rendszerint úgy vetődik fel a fentemlített szerveknél, hogy adva van
egy bizonyos terület a községben, amivel valamit lehetne kezdeni, és ehhe7; a terület-
hez jön a javaslat: „Ezt parkosítani kellene!" De vajon eléggé közpon'ban feks i.k-e
a hely? Hogyan és hol bonyolítható le a hozzá- és elvezető járműforgalom? A fels'íni
víz elvezetés megoldható-e? A vízmedence (szökőkút) elfolyócsöve hová, milyen nyelőbe
csatlakozhat, van-e elfolyási esése2 Végül - talán legelőször ezt kellene mérlegelni -,
milyen célt szolgáljon a park? Községi, dekoratív jellegű köztér, vagy emlékmű kör-
nyéke, kultúrpark, ifjúsági szórakozó kert, sétatér legyen-e, vagy sportpályához kap-
csolódó sportliget, oktatójellegű biológiai bemutató kert, esetleg községi szabadtéri
strand?
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Következő kérdés: „Mi legyen a különböző rendeltetésű zöldterületen?" A zöld-
terület használati céljának megállapítása után általában a tervezés feladata a forma
és tartalom egységének megvalósítása. Mindkét félnek - a megrendelőnek és a ter-
vezőnek is - előnyös azonban, ha a tervezés előtti megbeszélés során a tanács, a tsz,
vagy az állami gazdaság konkrét igényeket tud közölni a park, vagy bármely léte-
sítmény részleteire vonatkozólag, ha meg tudja mondani, hogy pl. „a kultúrparkban
legyen alkalmas árnyas, csendes, körülhatárolt, szabadtéri olvasó, kihelyezett könyv-
tárunk részére". Vagy pl. „a biológiai bemutatókertbe oszlopra épített stílusos szoliter
madáretetőt akar elhelyezni az iskola, ezt vegye figyelembe a tervező és jelöljön ki
megfelelő helyet számára".

Felsorolunk itt egypár kertrészletet, amelyek közül adott esetben válogatni lehet
különböző használatú zöldterületek tervezésénél.

Strandfürdő: a vízmedence közelében legyen létszámra méretezett napos- és külön
árnyas-, füves-, sima pihenő tér, ahol a fürdőzők gyékényen, takarón - akár a család
letelepedése céljából is - elhelyezkedhetnek. ízléses, modern, fedeles, zárt oldalú sze-
métgyűjtőedények elhelyezése itt feltétlenül indokolt. A vízmedence víztelenítése a leg-
mélyebb ponton történik. Azonban nem minden esetben van alkalmas esésű lefolyása,
ezért az építész a medence koronaszintjét a meglévő térszint fölé emeli. Így a meden-
cét csak rézsűvel lehet körül venni, és lépcsővel lehet megközelíteni. El kell tűrni,
hogy a medence vízfelületére csak közvetlen közelből lehet rátekinteni. Ebben az
esetben a víztükör esztétikai lehetőségeit a kerttervező nem tudja kihasználni. A me-
dence kiemelésének az a hátránya is megvan, hogy nem lehet mellé lelátót elhelyezni,
vagy csak külön költségtöbblettel lehet megépíteni. Márpedig a 33'/:;-os medencék úszó-
verseny és vízilabdamérkőzések lebonyolítására az előírásoknak megfelelnek, de a me-
dence környékén nem tudnak a nézők és a szurkolók elhelyezkedni. A medence szélén
körülfutó 2-3 méter széles járdán a versenyszabályok értelmében nem szabad nézőnek
elhelyezkedni. Messzebbről pedig nem lehet a medencébe belenézni. A felszabadulás
előtti időkben a vízben szegény Alföldön csak egy-két város dicsekedhetett uszodával,
ma pedig - de holnap még inkább - egyes községi tanácstitkárok gondjai között
a községi uszoda lelátójának bővítése is szerepelni fog, mert pl. a kunhegyesi járási
vízilabda döntőre nem tudja elhelyezni a medence körül a nagyszámú sportrajongót.

A strandon, főleg városban, a koranyári verőfényes napokon sok híve akad
a napozásnak. Részükre alkalmasan kiképzett alakú napozótöltést lehet építeni, amely-
re a gyékényt, vagy a felfújható gumimatracot helyezik. A napozótöltés vonalvezetése
és keresztmetszete a mellékelt ábrán látható:

Tájolása természetcsen déli irányú legyen. Stílusos az ilyen napozó mellé, a fekvő
napozó személy által is jól leolvasható napóra elhelyezése. Ennek környéke alkalmat
ad némi virágdíszítés, esetleg egy-két - Budapesten már ismert - műkővirágváza
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elhelyezésére A napozó előtt árnyékot vető fák nem lehetnek. Az oldalt elhelyezett
díszcserje-foltok között zuhanyozók betervezésének a napozók fognak örülni.

Gyermekjátszótér, homokozókeret, gyermekhinta-állvány már minden strandon
iümert részlet. Itt talán azt lehetne megjegyezni, hogy a magányosan játszadozó kis-
gyermek részére - pedagógus tapasztalat szerint sok ilyen magányos játékot kedvelő
gyermek van - kútgyűrű átmérőjű, de csak 60 cm magas betongyűrűt süllyesztünk le
kb. 40 cm-re. A belső térből emeljük ki a földet, és helyette töltsünk homokot. 3-4
ilyen - rendszer nélkül elhelyezett - kútgyűrű a játszótér változatosságát emeli. -
Ugyancsak egy-két ügyességet gyakorló eszközt is elhelyezhetünk:

fektetett gyökér, rönkös, héjazatlan vastag fatörzs, kígyózó vonalban elhelyezett csúszó-
mászó betoncsövei és földbeszúrt drótívekkel kirakva, 1,50-2,00 m magas gyermek-
csúszka, homokba, vagy kis medencébe csatlakoztatva, stb.

A gyermekeken kívül gondoskodni kell a felnőtt fürdőzőkről is. Árnyékos helyen
el.helyc eíí vasbeton asztalok, padokkal tartós, é; nem rongálható alkalmatosság arra,
hogy tajía sakkozással, stb. s^órakoihassék a férfi fürdőzők egy része.

Ugyancsak kedvelt szórakozás a függesztett kugli. Helyét úgy jelöljük ki, hogy zajá-
val ne zavarja a pihenni vágyókat. Célszerű középmagas, sűrű határoló cserje alkal-
mazása.
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Főleg a 10-20 év közötti ifjúság szórakozására szolgál a tornatér, ahol gyepes
felületen korlát, nyújtó, gyűrű, mászónuiak, egyensúlyozó gerendák, kötélhágcsó stb.
között válogathatnak a fiatalok. Az ugyancsak kedvelt röplabda- és kosárlabdapálya
mellett 1-2 fejelőpálya elhelyezése is szükséges, 1 pálya 10 X 6 m-es méretű területen,
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kapukkal. A tornateret, a labdajátékpályákat jó idő esetén - még a fürdőszezon előtt
és után is - az általános iskolák tornatanárai használhatják az iskolai tornaórák kere-
tében. Az általános iskolai ifjúság úszóoktatását is - amelynek bevezetése előbb-
utóbb kötelező lesz - a strandon kell majd lebonyolítania.

A medencék közelében a strand közepére magas világítási oszlopra kell a strand-
órát és a hangszórókat felrakni úgy, hogy az egész területről látható legyen.

Az öltözők építési költségeit csökkenteni lehet, ha kisebb vikkendházszerü modem
öltözőket építtetünk a község vagy járás egyes állami szerveivel, vállalatokkal, esetleg
egyéni, évenként állandó strandvendégekkcl; családjuk részére családi pihenőként,
hétvégi vikkendházként. Persze az egységes beépítési terv szerinti helyekre és méret-
ben. Ezeket az öltözőket virágágyakkal, padokkal, asztalokkal, terrasszal tesszük csalá-
diasabbá. (Hasonló kis házöltözőket a szentesi strandon már több évtizede használ-
nak.) Ide jönnének ki az építést vállaló és az épületet szocialista megőrzésre átvevő
vállalat vagy szerv dolgozói vikkende?ni. Heverőkkel, ággyal felszerelve az épület
egy-egy családnak több napra is kiadható, csökkentett térítési összeg ellenében. -
A strandot a KISZ és a HNF a község nyári szórakozó központjává alakíthatja ki.
Ha folyamatos nyári mozilehetőséget biztosítunk - ami tervteljesítésnél nem lényeg-
telen -, és a vendéglátó vállalat, vagy az fmsz táncbetonnal ellátott terraszán zetJés,
táncos estéket biztosít, bizonyosan oda tudnák szoktatni a fiatalságot a strandven-
déglőbe. Nem utópia ma már - ha a tervezésnél arra is gondolunk -, hogy a szabad-
téri mozit szabadtéri színpaddá lehessen majd kiszélesíteni. Nem lennének üresek azok
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a teniszpályák sem, amelyeket közvetlenül a strand mellé helyezünk el. A vízfelület
párolgásának hatására kialakuló mikroklíma üde növényzetet ad, és így a fenti léte-
sítmények festői környezetben tarthatók fenn.

Kultúrpark: Az ilyen jellegű parkok, kertek a község vagy város művelődés-
ügyének kibővített tervei. Itt lehet pl. elhelyezni a zenepavilont, amely jó idő esetén
a zenekultúra élvezőinek és művelőinek ad lehetőséget a zenei élvezetre. A kultúrpark
útjainak kereszteződésében elhelyezett kör-, vagy más modern alaprajzú, V2-1 méterre
kiemelt, fedett, árnyékot vető zenepavilon lehet a tér központja. Ez a tér a pavilon
körül sok paddal, távolabb árnyékos sétálóval - korzóval -, úttal a vasárnap dél-
előtti térzene megrendezésére alkalmas része a kultúrparknak.

A községi könyvtár, vagy az állami könyvterjesztő is helyet kaphat a kultúrpark-
ban. Egy könyvárusító „gomba", a könyvtár kihelyezett kölcsönző kis épülete adná
az olvasnivalót. A kultúrát igénylők pedig könyvvel a kézben, a parkban kiképzett
fás, cserjés kis lugasokban, csendes sarkokban, magányos padokon, esetleg a könyvtár
által naponta kihelyezett kényelmes, fonott karszékben olvasnának. Itt a legfőbb igény
a teljes csend, nyugalom.

A közös erőfeszítés, az emberi összefogás, a társadalmi munka emlékeként a
csendes olvasó környékén, nyilt gyepfelületen állhat néhány hagyományos, magyar-
honos, közkedvelt, szép koronát nevelő hárs, tölgy, nyár vagy esetleg platán, alatta
díszesebb olvasópaddal. Ünnepélyes keretek között történő elültetésük hagyományos
emlékjelleget kölcsönözne.

Itt kell elővenni a városi múzeum elhelyezésének kérdését. Ahol már van mú-
zeum, ott nem lehet sokat gondolkodni a telepítési helyen. Pl. Kecskeméten a vasút-
állomás melletti múzeum köré alkalmazott kultúrpark nem lenne a legcsendesebb,
noha minden más feltétel adva van, viszont Szentesen pl. a meglévő régi ligetben,
a múzeum környékén ideális kultúrpark-lehetőség van. Hazánk történelmének múlt-
járól az ország községeiben és városaiban rengeteg emlék van, és ez az anyag csak
bővül. A szabadban is elhelyezhető építészeti kőemlékek, maradványok, tető alá
helyezett síremlékek a múzeum környékén, tanulságos részei a kultúrparknak. A tör-
ténelmi hangulatot megfelelően összeválogatott növényanyaggal lehetne fokozni.

Ha már a bemutatásnál vagyunk, nem árt megfelelő csoportosításban a kultúr-
parkban bemutatni a fák, cserjék, évelők egy kis részét. Telepítsünk biológiai bemutató-
kertet. Örül neki az iskola biológia tanára, a helyi TIT és minden amatőr növény-
kedvelő. Egyik-másik vidéki városunk már próbálkozik kisebb állatkert létesítésével.
Kapcsoljuk ezt össze bemutató növénykerttel - ha bővebb anyagi fedezetünk van,
a csak üvegházban nevelhető délszaki növényeket is betervezhetjük (pálmaház). -
A bemutatókert növényanyagának összeválogatásánál nagy gondot fordítsunk arra,
hogy milyen célból és kiknek telepítjük azt. Az általános iskolásoknak úgy kell össze-
állítani a sorrendet, ahogy a tankönyvben van csoportosítva: pl. az erdő növényvilága,
a mezők, a lápok növényei stb. Itt pontosan azokat a növényeket kell telepíteni, ame-
lyek a rendszeresített biológia tankönyvben szerepelnek. A növényeket jeltáblával
kell megjelölni, és azokra a magyar, valamint latin név és a származás mellé egy-két
rövid mondatban lényeges jellemzőjét kell feltüntetni. Külön csoportban helyezhetők
el pl. azok a növények, amelyek nem nagyon ismertek a község környékén, de a ma-
gyar (pannóniai) flóratartomány növényei. Ismét más elgondolás szerint ökológiai
tényezők szerint csoportosíthatók a növények. Pl. a talajtényezők szerint: talajjelző
növények, stb. A vízi növények hatalmas táborából is lehet egy kis csoportot bevenni.
Ezek részére kis medencét helyezünk el, partján szomorú fűzzel és körüljárható úttal.
Az Alföld melegvizei esetleg alkalmasak a Nymphea lotus var, thermalis, Nympbea
coerulea stb. tartására is. A kultúrpark kis vízmedencéjébe bevezetett hévíz éppen
lehűl a megfelelő hőfokra és színes nympheák sok látogatót vonzanának a környékről
is. A medencéből elfolyó kis ér környékét alacsony vízinövényekkel festői módon lehet
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kialakítani. A növénykertbe dekorációként és a hangulat aláfestésére is nádtetővel
fedett, oszlopra szerelt madáretetőt, mellette kis madárpancsolót helyezhetünk el
néhány vízinövénnyel.

A kultúrparkba helyezhető el az úttörők részére az úttörő közlekedési park.
Ebben a kertrészben tanulják meg a fiatalok - és felnőttek is - a szabályos közleke-

dőt. Utcakereszteződés, parkírozóhely, egyirányú forgalmú utca stb. kerül betervc-
i.c./*'-- KÍ, ahol járdán és úttesten a sétálók játszva gyakorolják kicsinyített közlekedési
táblák között a modern járás-kelés szabályait. A kicsinyített közlekedési lámpákat
egy szolgálatban álló úttörő kezeli, az úttesten rollerral, három- és négyekerekű bicik-
livel, autóvezetőként közlekednek a gyerekek, a jövő autótulajdonosai. Ebben a köz-
lekedési parkban előbb megtanulják a KRESZ-t, és ha felnőnek, jöhet a gépkocsi.

Egypár kertrészlet felvázolásával korántsem lehet kimeríteni a gyakorlati meg-
oldások számtalan lehetőségét. Ezzel az írással az a cél, hogy ötleteket, megoldási
módokat iidjon, és ezzel az illetékes szervek fejlesztési tervük összeállításánál köny-
nyebben foglalkozhassanak. A felsorolt elgondolások kiviteli tervcinek elkészítése kert-
ter'cző mérnök feladata.

A park fenntartásáról kell még szólnunk, hiszen a zöldterület további sorsáról,
karbantartásáról van szó. Hiába a legszebb terv, a legjobb kivitel, ha nincs fenntartás.
A kerttervező élő, változó, évről évre más formát mutató anyaggal dolgozik. A ter-
vezés során a papírra azt a végleges állapotot, méreteket rajzolja le, amelyeket a be-
épített növényzet teljes kifejlődése végén foglal el. Ez az állapot nálunk a parkokban
kb. 7-10 év alatt következik be, és a díszfák, valamint a cserjék csak akkor fogják
a tervező által elképzelt képet mutatni. Csak a helyes és folyamatos fenntartás bizto-
sítja, hogy ez a kép kialakuljon. A legelső követelmény, hogy a park locsolható legyen,
tehát építésekor locsolócsapokat kell elhelyezni úgy, hogy kb. 20-25 m-es sugarú
körökkel az egész terület hézagmentesen fedhető legyen. A körök közepe a locsolócsap
helye (10-12 m tömlő és 10-12 m vízsugár). Nem lehet eléggé hangsúlyozni a locsolás
szükségességét. Ha nincs víz - nincs kert. A mi kontinentális klímánk alatt csak így
biztosítható a növények élete. A locsoláson kívül fontos az egyéb fenntartási munka is.
Természetesen ezeket a parkokat kerítéssel körülvenni faluhelyen méginkább indokolt.
Ke2.elt parkba vagy ligetbe semmiféle aprójószág, vagy nyájból hazatérő négylábú
nem léphet be. Ne sajnálják az illetékes szervek, gondnokságok a költséget, mert csak
így rendelkezhetünk szépen fenntartott üde, messze környéken nevezetes zöld területtel.
Szakképzett kertész, parkőr alkalmazása biztosan kifizetődő.

A cikk rövid tanulsága: parkosítsunk!
Hódi Jenő
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