
MEGNYITÓ SZOLNOK VÁROSKÖZPONT ALAPKÖLETÉTELI

ÜNNEPSÉGÉN

Szolnok város tervszerű fejlesztése során a termelőjellegű beruházások mellett
sok kulturális, egészségügyi, kereskedelmi vagy kommunális létesítményt valósítottunk
már meg, amelyek egyenként, vagy lakótelepi együttesként értékes részei, színfoltjai
a városnak. Szeretettel és büszkén emlékezünk meg róluk, mutatjuk be azokat, hiszen
tiszteletreméltó erőfeszítések, sokszor merész vállalkozások testesülnek meg bennük.
Ezek a létesítmények alakítják a város arculatát, emelik az érintett körzet városias
képét, funkciójuk ellátásával javítják a lakosság életkörülményeit, olyan többletet
nyújtanak, amit általában csak városi ember élvezhet. Az a vállalkozás azonban,
amelyhez elég hosszú ideje készülünk és amelynek első nagy lépését a mai rövid ün-
nepélyes aktussal tesszük meg, minőségében, bonyolultságában, a megoldás szervezési
és kivitelezési módozataiban messze eltér az eddigiektől.

Ezúttal nemcsak a Tanács, vagy más egyedi beruházó, hanem nagyszámú be-
ruházó anyagi eszközeinek koordinált felhasználásával, egy generálberuházó és egy
kivitelező megvalósításában különféle igazgatási, kulturális, kereskedelmi, szolgáltatói
létesítmények együttesét a jelenleg legkorszerűbb városrendezési elvek, a legfejlet-
tebb kivitelezési technológia felhasználásával kívánjuk és kell is megvalósítanunk,
olyan területen, amely viszonylag sűrűn beépített és magán viseli a kapitalista város-
építéstől örökölt tervszerűtlen beépítés minden kellemetlen következményét.

Ez a terület a város olyan központja lesz, ahol a megvalósuló létesítmények
zöme nemcsak a megye székhelyére, de annál lényegesen nagyobb hatókörrel ellá-
tandó funkciók műszaki kereteit biztosítja, a város forgalmi szempontból legexpo-
náltabb körzetében, de úgy, hogy a főforgalmi igények kielégítését még se zavarja.

A tervezési szempontból városközpont néven jelölt építési tömb a Beloiannisz
utca, Ságvári krt, Ady E. utca, Sallai I. utca által határolt területet foglalja magá-
ban. A beépítési terv és a létesítmények generáltervezője az ÉM. Lakóépülettervező
Vállalat Hollay-féle irodája, generáltervezője Koltai Endre tervező mérnök, generál-
kivitelező az ÉM. Szolnok megyei Építőipari Vállalat lesz, amely i. sz. Főépítés-
vezetősége Varró Sándor építésvezetése mellett végzi ezt a munkát. A városközpont
koordinációját a Tanács Koordinációs Bizottsága végzi a beruházás lebonyolítási
feladatait a Megyei Beruházási Vállalat látja el.
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Az építkezés során az épületek tucatjait kell az útból eltávolítani, tömeges
bontásokra kerül majd sor. A közreműködőket arra kérjük, hogy a kisajátítási eljá-
rásban a jogi és az emberiesség elveinek messzemenő figyelembevételével, a romok
eltakarításánál a lehető leggyorsabban és a lehető legkisebb szemeteléssel, az építke-
zésnél a környék lakossága legelemibb- életfeltételének tiszteletben tartásával járja-
nak el.

A város lakosságától, de különösen a közvetlenül is érintettektől ennek a nagy
munkának együttérző, megértő figyelemmel kísérését, türelmét, segítő észrevételének
alkalmas helyen történő közreadását kérjük.

A vállalkozás mérete, várható eredménye megérdemli minden városát szerető
dolgozó tőle telhető közreműködését, de úgy véljük, rászolgál arra is, hogy meg-
alkotóinak jelképesen adózzunk olyan tartós dokumentummait, amelyből talán száza-
dok múltán utódaink is megítélhetik, jól határoztunk-d, és amit elterveztünk, ho-
gyan hajtottuk végre. Kis ünnepségünk ennek az aktusnak ad keretet.

Tisztelettel felkérem Bondor József miniszter elvtársat, szíveskedjék alapkő-
letételi beszédét megtartani és a városközpont alapokmányait elhelyezni.

Csorna Kálmán

146


