
SZOLNOK-KISGYEPI VÁROSRÉSZ TERVE

S/olnok város belső területétől Északra, a vasútvonalon túl, szórványosan beépí-
tett, kömében igen rossz állapotú lakóépületekkel megtűzdelt terület helyezkedik el.
Ez a Kisgyep. Ha a szolnokiak ezt a szót hallják, csak ellenérzésekkel tudnak azokra
az állapotokra gondolni, amik e területen uralkodnak. A Kisgyep fogalma a szolnoki
ember számára egyet jelent a sivársággal, az elmaradottsággal, az ellátottság szinte
teljes hiányával. Ez a szó azonban csak a szolnokiak számára jelenti ezt. Az építész
társadalom másként ismerkedett meg ezzel a fogalommal: „Szolnok Kisgyepi lakótelep"
néven.

Ez a megfogalmazás pedig éppen az ellenkezőjét takarja annak, mint ahogy a szol-
noki emberek tudatában él ez a városrész.

Az ország legkorszerűbb, talán legjobban szervezett városépítési egységének kör-
vonalai bontakoznak ki egyre teljesebben a tervezők rajzasztalain, a Városi Tanács
döntései nyomán. Egy olyan lakótelepéi, amely egy kissé talán már a jövőbe mutat,
egyes elemeiben valami egészen újat hordoz, de mindenesetre egy olyan lakótelepé,
amelyet 50, vagy 100 év múlva sem kell szégyellnie azoknak, akik alkották, vagy akik
megszületésében közreműködtek.

Ennyi dicsérő szó után néhány szót az elhatározás megszületéséről. A IV 5 éves
tervben megvalósítandó lakásépítési program az elé a döntés elé állította az érdekelt
szerveket, hogy megfelelő szabad területet találjanak tömeges lakásépítés céljára.
Olyan teriiletet, amely kiegészítője lehet a város belső területén folyó rekonstruk-
ciónak, szanálás-mentesen, vagy legalább is jelentéktelen szanálás árán nagy lakás-
szám elhelyezéséhez nyújt lehetőséget. A lehetséges változatok:

- az északi irányú fejlesztés a Kisgyepi terület felhasználásával;

- a déli irányú fejlesztés a Tiszán túli területek, az Alcsiszigeti Állami Gazdaság
területének, vagy a Szandai rétnek a felhasználásával, azok építésre alkalmassá
tétele után, illetve

- a város keleti irányba történő fejlesztése, a debreceni vasútvonal régi és új
nyomvonala közötti területnek, vagy esetleg az attól még keletebbre eső, a
Besenyszögi út mentén fekvő területnek a felhasználásával.

Érvek és ellenérvek, számok és vélemények, társadalmi, gazdasági és műszaki
szempontok hosszantartó csatája, viták és talán az érdekeltek álmatlan éjszakái ered-
ményeként született meg a felelősségteljes döntés:

A IV 5 éves terv tömeges lakásépítési területeként a kisgyepi területet kell fel-
használni, gondoskodva egyidejűleg a már kialakult családi házas lakóterület
továbbfejlesztéséről és ellátásának teljeskörű megoldásáról is.

113



A Szolnok-Kisgyepi városrész terve



Szolnok-Kisgyepi városrész, modellfoto
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Csak néhány gondolatot a vitában elhangzottakról. Sokan úgy vélték és talán
vélik ma is, hogy Szolnok lakosaiban leküzdhetetlen ellenszenv él a Kisgyeppel szem-
ben. Ellenérvként talán csak azt említeném meg, hogy amikor 1949-ben az első kapa-
vágásokat tették a mai Sebestyén krt.-Vöröscsillag út menti lakóépületek építésénél,
a város lakóinak jelentős része nem éppen dicsérő jelzőket alkalmazott a város veze-
tőire, és ma, 20 év után - egy szociológiai felmérés tanúsága szerint - az itt lakók
4 5-e elégedett környezetével.

A másik ellenvélemény az volt, hogy elszakad a várostól, szinte önálló kisváros-
ként fog élni. Kisváros Szolnok ahhoz - mondották -, hogy ilyen kétrészre szakadtán
képes legyen megelelően fejlődni. Elhangzott az a vád is, hogy messze van a város
központjától1, nem lesz kellemes dolog gyalogosan megközelíteni azt. Ezek az érvek
a „kisvárosi" szemlélet termékei. Azok véleménye elsősorban, akik városunkat a jövő-
ben is úgy látják, mint amilyen volt: egyutcás, nagyfalunak. Pedig ez a helyzet már
ma sem jellemző. Egyre inkább kibontakoznak a nagyvárossá válás körvonalai, ahol
a távolságokat nem a gyalogközlekedés, hanem a gépjárműközlekedés alapján kell
megítélni. Kibontakoznak az olyan város jellemzői is, ahol a város felsőfokú ellátást
nyújtó központján túlmenően, minden nagyobb lakóterületi egység rendelkezik a saját
alközpontjával is, és ezeknek az alközpontoknak a funkciói jóval kiterjedtebbek lesz-
nek, mint a jelenlegi lakóterületi ellátás.

Felvetették azt a valóban meglevő problémát is, hogy a Kisgyep mély fekvése
é: rossz talaj adottságai az alapozási és vízelvezetési munkákat jelentősen megdrágítják.
Amellett hogy igaz e feltevés, hangoztatói nem számolnak azzal, hogy a város egész
területe kedvezőtlen talajadottságú és, hogy más területek víztelenítése még nagyobb,
jelenlegi anyagi körülményeink között szinte megoldhatatlan problémákat támaszt.

Végső soron a jobb, megalapozottabb döntést nagy mértékben elősegítették a szak-
emberek és laikusok köréből egyaránt felvetődő problémák, és olyan tényezők hatá-
sának megvizsgálására sarkallták az érdekelteket, melyek talán e felvetések nélkül
elkerülték volna a figyelmünket.

Milyen is lesz hát az a kisgyepi városrész, amelyet úgy tart számon - nagyképűség
nélkül mondhatjuk - ma 7?iár Európa építész társadalma, ahogy arról a bevezetőben
írtam?

A lakótelep a 32-es főközlekedési úton most épülő felüljárón és a Keskeny J. úti
aluljárón keresztül kapcsolódik a belvároshoz. A két kapcsolódási ponttól egy teljes
útgyűrű fut körbe a lakótelepen és zárja magába a településrész központját és a négy
szervezési egységre osztott lakóterületet. Az útgyűrűn kívül helyezkednek el az 1-3
szintes családiházas jellegű, társasházas területek.

Egy-egy lakóterületi egység 900-1000 lakást foglal magában. Ami tulajdonképpen
különlegesség és korszerűvé teszi az elképzelést, az lényegében a lakóterületi egysé-
geken belül jelenik meg és három gondolatban foglalható össze.

Az első a lakóterületi egység megszervezése. A lakóépületektől széles gyalogút
vezet az autóbusz-megállóhoz, és tulajdonképpen erre az útvonalra, erre a minden lakos
által a munkába menet és a munkából hazajövet biztosan igénybevett útvonalra szer-
veződik minden. Ennek a gyalogúinak a mentén helyezkednek ugyanis el az összes
gyermekellátási intézmények (bölcsőde, óvoda, általános iskola) és a napi bevásárlást
szolgáló ABC Áruház. Nem kell tehát kerülőket tenni a gyermekek elhelyezése vágj
a vacsora megvásárlása során. Ez a szervezés nem rabolja feleslegesen az amúgy is
kevés szabadidőt, hanem a lehető legkisebb idő ráfordítással és fáradsággal teszi lehe-
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tővé a lehető legteljesebb ellátás biztosítását. Mindannyian, akik gyakorló szülők va-
gyunk!, tudjuk, hogy a város spontán módon alakult kaotikus ellátási rendje (vagy
talán éppen rendszertelensége) mennyi bosszúság, mennyi fáradság árán biztosítja mind-
ezt, vagy ennél lényegesen kevesebbet.

A lakótelep 5, 7 és 10 szintes épületei lábakon állnak, földszintjük üres, illetve
csak néhány helyen épül be kisebb szaküzletekkel. így első hallásra ennek talán csak
egy előnye van: nagy városban, magas házak között, földszinten lakni kellemetlen
dolog és ezt a megoldás kiküszöböli. Ez azonban csak az egyik oka annak, hogy nem'
kis költség vállalása mellett úgy döntött a Városi Tanács Végrehajtó Bizottsága, hogy
a lakóépületek földszintje egyelőre ne kerüljön beépítésre.

Meggyőződésünk ugyanis, hogy a társadalom anyagi lehetőségeinek fejlődése, az
átlagos életkor megnövekedése és a munkaidő csökkenése együttesen számtalan olyan
társadalmilag kielégítendő igényt fog felvetni, olyan elvárásokat támaszt a társadalmi
szolgáltatásokkal szemben, melyeknek jelentős területigénye van, melyeket csak zárt
építészeti térben lehet majd kielégíteni. Joggal vetheti fel bárki, hogy milyen igényekre
gondolunk? Választ azonban sem mi, sem a T. Olvasó erre ma még nem adhat.
A tendencia azonban nyilvánvaló. Csak egyetlen példát említsek. Ha valaki egy vagy
másfél évtizeddel ezelőtt öregek napközi-otthonáról, nyugdíjas klubról, lakóterületi
barkácsműhelyről beszélt volna, biztosan nem kerülte volna el, hogy megmosolyogják.
És ma? Nyilvánvaló, hogy ezek létesítése elengedhetetlenül szükséges.

Ha a Kisgycpi lakótelep rendezési tervét próbáljuk ismertetni, a terv szinte első
ránézésre alapvetően más képet mutat, mint a megszokott. Az a fogalmazás alakult ki
a szakemberek körében, hogy tulajdonképpen ez a városrész „egy kifordított város"
képét mutatja.

A hagyományos városra az a jellemző, hogy lakószobáival a gépjárműforgalom
által igénybevett területek felé néz, és a lakások mellékhelyiségei fordulnak a kevésbé
zajos, kevésbé poros és a kipufogó gázokkal nem szennyezett területek, udvarok, kertek,
játszóterek, parkok felé. Fából vaskarika, amit a terv fiatal tervezői feltaláltak. Semmi
nem indokolja, hogy ez örökké így legyen, meg is lehet ezt fordítani, és akkor hason-
líthatatlanul kedvezőbb eredményt kapunk. Ezért alakították úgy a városrészt (ahogy
a mellékelt ábrák is mutatják), hogy járműközlekedéstől mentes területek félé fordul
a lakóépületek homlokzata, itt vannak a pihenő- és játszóterületek, de ugyanakkor
minden épület gépjárművel is megközelíthető.

Mint említettem, a négy lakóterületi egység egy központi területet ölel körül.
A központ területén a kereskedelem, a szolgáltatások, a művelődés és egészségügy
középfokú ellátást szolgáló létesítményei: iparcikk-áruház, mozi1, művelődési ház, orvosi
rendelő, szolgáltató-ház, stb. helyezkedik el, egy egységes, építészetileg is megoldott
tömbben. A városrész centrumának hangsúlyozására 20-22 emeletes magasház épül
- egyúttal ez hordozza a terület víztárolóját is - és mindez a központi terület leg-
nagyobb részét elfoglaló tó partján helyezkedik el. Az érdekessége ennek a vízfelület-
nek, hogy tulajdonképpen létesítése és fenntartása kevesebb költséget igényel, mintha
nem létesítenénk, hiszen azt jelenti, hogy e területről nyert földdel töltjük fel, többek
között a lakóterületeket.

A Kisgyep fejlesztése azonban lényegesen többet jelent az eddig elmondottaknál.
A választás - túl az elmondottakon - azért is e területre esett, mert itt valósul meg
az új megyei kórház, vagy pontosabban fogalmazva az az épületkomplexum, mely
szakorvosi rendelőt, mentőállomást, orvos- és nővérszállót), véradóállomást és gyer-
mekotthont is magábafoglalva a megye, vagy a táj vezető egészségügyi központja lesz,
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ÍSIem volna teljes a kép, ha nem tennénk említést arról a mintegy 400 holdas
erdőről, amely a leendő lakótelep északi szélétől a Zagyváig húzódva néhány évtized
múlva -úgy reméljük - a város kedvelt kirándulóhelye, a szolnoki „Nagy-erdő"
lehet. Nem felejtkeztek el a tervezők és a jóváhagyók más vonatkozásában sem az üdü-
lési, sportolási lehetőségekről. A lakótelepnek saját strandfürdője, sporttelepe is lesz.
Mindez együttcsen avatja a Kisgyepet azzá a lakóterületté, melyről úgy gondoljuk,
két évtized múltán az ott lakók döntő többsége fog úgy nyilatkozni, mint ma a Tallin-
körzetiek és a Várkonyi tériek: „szeretünk itt lakni".

Egy kérdés van még hátra, melyre gondolom, e rövid kis írás keretében választ
kell adnunk: mikor válik valósággá mindez?

A válasz nem túl egyszerű. Óriási feladat megvalósítását tűztük magunk elé.
A megvalósítás költsége meg fogja haladni a 2,5 milliárd forintot, mégis reméljük,
hogy 10 év múlva a teljes befejezésről adhatunk már számot. Gyakorlatilag 1971-ben
megkezdődnek a kivitelezés munkálatai, a terület feltöltése, a közművesítés, utak
építése, az erdőtelepítés. Ügy tervezzük, hogy 1973-74-ben beköltözhetnek az első
lakók. Minden körülmények között biztosítjuk, hogy az első lakások átadásával egy-
idejűleg mindazok az alapfokú kiszolgáló egységek is rendelkezésre álljanak, melyek
a lakótelep életéhez elengedhetetlenek.

A Kisgyep fejlesztésére tett elhatározásban néhány száz ember véleménye, akarata
tükröződik, de a 65 000 szolnoki lakos érdeke ölt benne testet. Ezért annak meg-
valósítása is csak ilyen összefogással lehetséges.

Barna Gábor

* Az Európai Gazdasági Bizottság ezévben Budapesten tartott Városrekonstrukciős Szim-
póziuma alkalmából megjelentetett kiadványok között éppen Szolnok, kisgyepi városrészről
és Szolnok városközpontjáról készült kiadvány aratta talán a legnagyobb elismerést. A kiad-
vány a VATERV és a LAKOTERV közös gon dozásában jelent meg.
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