
Nincs tíz éve annak, amikor még a város vezetőinek legnagyobb gondja az
volt, hogy munkát tudjanak biztosítani az itt élőknek, s ma munkaerőhiány
van. Jó lenne a közeljövőben elérni — nem csupán a munkaerőhiány megszün-
tetése miatt —, hogy az eljáró dolgozók száma csökkenjen.

Ennek összetevő okaiban változást kell elérni. Jó lenne a mezőtúriakban
egy olyanfajta magatartást tartósan fenntartani és emelni, hogy itt élni, tanulni,
dolgozni felemelő dolog. S ez ne csupán érzés legyen, hanem cselekvésben ölt-
sön testet.

A válaszokat rögzítette: Gulyás Ferenc—Kardos Ernő—Zentai Zoltán.

Város az ezredfordulón
Ha a kívülálló szemével nézzük egy város átépülésének folyamatát, néha érthe-
tetlen és megmagyarázhatatlan folyamatoknak vagyunk tanúi. Amikor egy adott
helyen elkezdődik egy építkezés és a környezettől idegen szintszámú, formájú
elhelyezésű épület kezd kinőni a földből, a nem szakmabeli idegenkedve és sok
esetben alaptalan apátiával fogadja az építményt. Ez az átlag városlakóban ad-
dig tart, amíg a környezet többi eleme is mellé nem épül, a városrész új arcu-
lata ki nem alakul az új utcákkal, terekkel, parkokkal, parkolókkal együtt. Az
épület, majd az épületegyüttesek a város meglévő szerkezetének szerves részei
lesznek, használatra veszik a városlakók és egy idő elmúltával a város meg-
szokott képeivé (sok esetben jellemző képeivé) válnak.

Egy városközpont átalakításánál nemcsak a fizikai környezetnek kell meg-
változnia, hanem az emberek, a használók, az építtetők, a városi társadalom
szemléletének is. Például egy meglévő tömb belső területeinek átvágásával és
„gyalogos forgalom keresztülvezetésével új szerkezeti rendszer keletkezik. Űj
helyzet teremtődik a város területén, melyet másképpen kell használni. A város-
központokban igényként jelentkezik a társadalmi tevékenységek kifejlesztéséhez
szükséges kommunikációs zónák kialakítása. Ezek rendszerint a kevésbé kihasz-
nált, nyilvánosság elől elzárt udvarok, belsőudvarok, tömbbelsők felszabadítá-
sával, területeinek egyesítésével és megfelelő építészeti, kertészeti kialakításával
jönnek létre. (Lásd műemlékben gazdag városmaggal bíró városok.) Teljes
mértékben bontandó és átépülő területek esetében ezt tervszerűen ki lehet ala-
kítani. Megmaradó és felújítandó területeknél, melyek csak részben kerülnek
átépítésre, pótlásra, ott a meglévő szerkezetben kell felkutatni ezeket a lehető-
ségeket.

Mezőtúr városközpontjának tervezésekor mind a két adottság fennállt. Rész-
ben adott nyomvonalon, részben teljesen átépülő városrészeken újonnan kellett
ezt a közösségi zónát kialakítani.

Problémaként jelentkezik az új szolgáltató intézmények elhelyezése a vá-
rosközpontban. Egy reprezentatív üzlet, egy étterem, vendéglő, egy szolgáltató
egység mindenképpen központképző elem. A városközpontban való elhelyezése
azonban (a magasabb telekárak, a terület kisajátítása és szanálása miatt) aka-
dályokba ütközik. Mindenképpen növeli a beruházás költségét. Legtöbb esetben
a beruházás „elvándorol" a központból és perifériális helyen valósul meg (még
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kisebb áruforgalom árán is), így a jelenlegi beruházási rendszerünk nem segíti
a központok gyors átalakulását, rekonstrukcióját.

Zöld területek és parkolóhelyek kialakítása is elég sok gondot okoz. A terü-
letek jobb kihasználása és a szanálási költségek fajlagos csökkentése érdekében
sok esetben túlzsúfolt területek kerülnek kialakításra. A hibás döntés a felüle-
tes szemlélet rossz megítélése, a parciális érdekek szem előtt tartása az előre
nem látás következménye.

Ugyanez a helyzet a gépkocsitároló területekkel kapcsolatban. A magas
telekárak miatt a beruházások eszközlői ezeket a területeket igyekeznek leszű-
kíteni. A végeredmény: két kerékkel járdán parkolás, a parkoló területek telí-
tettsége. (Lásd Budapest belváros.) Fokozott gondot okoz a garázsok telepítése.
E jelentéktelennek tűnő építmények egész városrészeket tudnak látványosan
elrontani a házilagos kivitelezésből adódó szedett-vedett megjelenésük miatt.
Néha a városközpontból értékes területeket rabolnak el. (Lásd Szolnok, Hubai
Ferenc utca környéke.)

Az átépített város lakói is megváltoznak. Foglalkozásuk, igényeik, szemlé-
letük más lesz. „Városlakók" lesznek a „városias környezetben élők" helyett.
Ez a város életében minőségi változás, és nem egyik napról a másik napra megy
végbe. A városiasodás folyamata hosszú, és amíg a régi az újjal együtt él, a
városközpont konfliktusok táptalaját adja.

A rendezési tervek természetesen mindig az ideális állapot felé mutatnak.
A megvalósítás persze mindig csonkít rajta valamilyen mértékben. A megva-
lósítás azonban a realitások felé is mutatnak, ha a rendezési terv például túl-
zottan nagyvonalú. Az optimum, az értelmes kompromisszum megtalálása jelenti
a városrendezés nehézségeit, mert az urbanisztika jövőben való gondolkodás,
prognosztizálás ugyan, de mindig a realitás talaján kell, hogy álljon.

Mezőtúr városközpontjában néhány jelentős középületen kívül falusias be-
építésű, földszintes, állagát tekintve túlnyomórészt bontható épület áll. A város
szerkezetét a Kossuth térre befutó főforgalmi és forgalmi utak adják. Ez a tér
a város ősi magja. Itt volt valamikor a piac, a piac körül álltak a világi és egy-
házi épületek. Köré települtek a módosabb polgárok masszívabb téglaépületei,
melyek közül még ma is sok áll. A város a Hortobágy—Berettyó csatorna nyu-
gati oldalán kezdett terebélyesedni, de a központját továbbra is a Kossuth tér
és környéke adta. 1928-ban épült fel az új városháza, mely asszimetrikus töme-
gével, magas tornyával a város jellemző sziluettjévé vált. Bármely irányból
közelítjük ezt az alföldi települést, már messziről feltűnik a városháza és a refor-
mátus templom jellegzetes tornya, kiemelkedve a síkság horizontjából. A Kos-
suth tér közelében a fiú- és a leánygimnázium található. Városképet meghatá-
rozó, jelentős tömegű épületek ezek.

A fiúgimnáziummal szemben a város kórháza. Udvarán az egykori Czebe-
ház, mely múltját tekintve jelentős, de architektúrája áldozatul esett a sokszori
átalakításnak és a jellegtelen homlokzatképzésnek. Hasonló a helyzet az úji.
„Petőfis" ház esetében, mely most a DATE továbbképző intézete. Fenyegeti a
végleges lebontás veszélye, pedig a régi boltövek feltárásával, s egy alapos
felújítással a város egy ízes alföldi házat nyerhetne és talán egy tényleges érté-
két menthetné meg. Szükség van minden építészeti érték megmentésére, bár-
mennyire is kevés vagy kicsi az a műemlékekben szegény alföldi településeknél,
így Mezőtúr esetében is.

A városnak vannak azonban az Országos Műemléki Felügyelőség által is
műemlékként, vagy műemlék jellegű épületként nyilvántartott épületei is. Ezek
közül három a városközpont területén, egy a közelében található. A református
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templom és a galéria (volt zsinagóga), mint a legjelentősebbek rászolgálnak
környezetük harmonikusabb és méltóbb átépítésére. A református templomot
nyugodt tömegű, azonos ritmusú, magastetős épületkarély fogja majd körül-
ölelni. Földszintjén irodák, bemutató termek földig lemenő üvegportálokkal.
Az emeleteken és a tetőtérben lakások. Ezek fekvésük és kialakításuk folytán
magasabb igényszintet fognak kielégíteni. Anyagkezelésében is helyi hagyomá-
nyokat kell követniük. Egy szűk árkádon keresztül kapcsolódik a templom
körüli kert a Dózsa György utcához.

A múzeumot körülvevő teret hangulatos pihenőparknak képzeljük. A jelen-
legi építési vonalak és a tér arányainak megtartása mellett megfelelő zártsorú
emeletes magastetős sorházak telepítésével jelentős városképi kompozíció szü-
letik. A térre telepítendő dúslombú fák fogják az épületeket harmonikus egy-
séggé olvasztani.

A Mezőtúr történetének utóbbi évtizedeiben végzett építések egy funkció-
jában új központ kialakulását körvonalazzák, melynek magját a DATE főiskolai
kar és környéke képezi. A körülötte kialakuló más közintézményekkel a város
szervezetének új oktatási és művelődési centruma kezd kialakulni.

Városok gazdasági és társadalmi fejlődése a szellemi élet párhuzamos fejlő-
dését is feltételezi. A szellemi életnek szerves része a felsőfokú oktatás. Felső-
fokú oktatási intézmény minden fejlődő város elengedhetetlen része. Nagy mér-
tékben hozzájárul a kulturális élet formálásához, a szellemi élet jelentős bázisa.
Az urbanizációs folyamatok diszharmóniájához vezethet egy bizonyos fejlődési
fokozat elérése után az a tény, hogy egy város felsőfokú intézmény létét nél-
külözi. Ezért kedvező a helyzet Mezőtúr esetében. A főiskola falai közt zajló
diákélet mindig élénkséget, vidámságot, színfoltot fog adni a város szellemi
életének. Városszerkezeti szempontból pedig az iskola létesítményei (a régiek
és a telepítésre kerülők egyaránt) a város településgeneráló pólusát képezik.

Ezeknek a szerkezeti, funkcionális és architektonikus elemeknek figyelembe
vételével kezdtük meg Mezőtúr városközpontjának reorganizációját, részletes
rendezési terveinek elkészítését. A tervezés a munka felénél tart jelenleg, a jövő
már körvonalazódik, de a megvalósításhoz még hosszú és nehéz út vezet.

A városközpont átformálódását, átalakulását nagy mértékben elő fogja segí-
teni a tömeges lakásépítés erőteljes üteme. Ennek jelei már most is észlelhetők
a Szabadság tér környékén. A Dózsa György úttól délre nagy területek fognak
átépülni 3—4 emeletes lakóházakat tartalmazó lakótömbökké. Ez lesz Mezőtúr
egyik intenzíven beépített lakóterülete. A tervek készítésénél segítséget nyúj-
tott a településekre kidolgozott hosszútávú lakásfejlesztési program. Az épüle-
tek elhelyezésénél igyekeztünk zártsorú beépítéssel utcaképet formálni, városias
jellegű utcát komponálni. A város fő útját képező útvonalon a jövő évtizedek-
ben végigsétáló ember a földszinten elhelyezett üzletek kirakatait nézegetheti,
gyönyörködhet színes neonfelirataikban. Árkádjai alatt a tömbök belsejében
kialakított zöld területekre lehet majd eljutni, mely pihenést, sportolást biztosít
az ottlakóknak. Az épület tömeg- és homlokzati megjelenését jelentősen befo-
lyásolhatják a korszerű, de ma még kissé merev és rugalmatlan építéstech-
nológiák.

A változatosság és az élményszerűség ellen hatnak a jelenlegi szerény lehe-
tőségeket biztosító anyagi körülmények. A városközpont átépülése azonban
hosszú folyamat, hosszú időt vesz igénybe, és ezalatt változnak majd az anyagi
lehetőségek, az építési technológiák, az országos szabályozó rendszerek. A tö-
meges lakásigény fokozatos kielégítése következtében a minőség, a differen-
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ciált lakásépítés kerül előtérbe. Ez a városépítésben a változatosabb utcakép, a
kedvezőbb tömeg- és térformálásban jut majd érvényre.

Jelentős feladat hárul az egyes épületek beruházóira, tervezőire, kivitele-
zőire, hogy nagy szaktudással és lelkiismeretes munkával készítsék el az épü-
letek megfelelő színezését és a színharmóniákkal élénkebb és humánusabb városi
környezetet teremtsenek.

A lakóépületek másik csoportját azok az épületek jelentik majd, amelyek
már meglévő épületekkel kerülnek összeépítésre. Ezek a házak mindenképpen
egyedi tervezést és nemesebb anyagok használatát igénylik, magasabb igény-
szintet (és értéket) képviselnek az előbbieknél. A református templom és a mú-
zeum köré telepített 1—2 emeletes magastetős épületkaréjok igazi karaktert,
látványos épületegyüttest adhatnak a városnak.

Városi intézmények tekintetében a fő problémát a tervezés folyamán az
okozta, hogy a jelenleg üzemelő alapfokú intézmények (bölcsőde, iskola stb.)
a funkcionáláshoz szükséges minimális telekterületet nem érik el, vagy város-
szerkezetileg kedvezőtlen helyen vannak. Ezért területi átszervezésük, átépíté-
sük, felújításuk újabb értékes területeket igényel. Bár a tendencia az, hogy
alapfokú intézmények szerepkörét vegyék át az alközpontok, de a már meglé-
vőket kitelepíteni lehetetlen, de szükségtelen is. Viszont ha már ott vannak,
szükséges megteremteni a működésükhöz az ideális állapotokat.

Városi szintű középületek közül kiemelkedik az új 200 ágyas kórházbővítés
a hozzá tartozó kiszolgáló létesítményekkel.

A komplex egészségügyi központtá fejlesztendő területen a kórház hotel-
szárnya, a diagnosztikai szárny, étterem, konyha, mosoda és az új mentőállomás
épületei koncentrálódnak. A Kossuth út zavaró hatását az arborétum-szerűén
telepített növényvédősáv csökkenti. Ez egyben Mezőtúr botanikai látványossága
is lesz. A Kossuth tér lezárásaként épül az új társadalmi és tömegszervezetek
székháza. Mellé sorakoznak majd a vállalatok új irodái, reprezentatív középü-
letei. Ezek az épületek jelentik a Dózsa György út déli oldalára kerülő lakóte-
rületek lezárását és a Kossuth térre való rávezetését.

A város szerkezetében bekövetkezett változást a régi és az új „centrum"
között a tömbök belsejében vezetett forgalommentes főgyalogút jelenti. Ha a
DATE főiskolai kar kollégiumát és tanügyi épületét összekötő új aulából kjlé-
pünk, és átmegyünk a Bajcsy-Zsilinszky úton, a gyalogos sétány egyik végéhez
érkezünk. A teret a DATE Továbbképző Intézet plasztikus tömegformálású
épülete, és a városi művelődési központ elegáns tömege veszi körül.

A teret intenzív növényzet, díszburkolatok és tér kompozíciók élénkítik.
Elindulva ezen a sétányon eljutunk a Szabadság téren keresztül Mezőtúr

bevásárló központjának fedett üzletutcájába. A passzázs fényes kirakatai kö-
zött pihenőpadok, csobogók. Étterem és presszó teraszát színes bútorok, székek,
asztalok népesítik be. Vitrin kirakatok, színes reklámfeliratok, díszvilágítás
fokozza itt a vásárlókedvet. Az üzletutca a város nagy fórumává válik egy
könyvhét, vagy gyermeknapi játékvásár alkalmával.

Az alkalmi reklámok, dekorációk, papír zászlók, színes füzérei ünnepi han-
gulatot kölcsönöznek néhány napra az utcának.

Az üzletek közt az alapfokú ellátás mellett önkiszolgáló étterem, tejbisztró
segíti a diákok és a városközpont területén dolgozók étkeztetését. A gyalogos
sétány kereskedelmi központon átmenő szakasza Mezőtúr „Váci utcája" lesz.
Továbbhaladva a leánygimnázium mellett elérjük a református templomot
ölelő zöldterületet és a területet övező épületegyüttest. Itt fog állni Mezőtúr
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szállodája. Presszója tetőteraszának színes napvédő ernyői alól nézhetik a ven-
dégek a gyalogos sétány forgatagát.

A gyalogos főtengely itt véget ér. Elérve az „ócentrumot" a Kossuth tér
parkján át a Hortobágy—Berettyó csatorna partjának sétányára lehet kijutni.
A két sétány folyamatos zöldfelületet képez.

A védőgát mentett oldalán kiépített kb. 10 méter széles sétány a városköz-
pont hosszában fog végighúzódni. Enyhe rézsűje organikus átmenetet képez
a város felé. Különleges növényzetével, jól kialakított díszburkolatával a város-
központ hangulatos korzója lesz.

A város központja a legnagyobb mértékben el lesz látva közművekkel. Az
új energiahordozó a földgáz és az intenzív közművesítés a városlakók kényelmét
szolgálja majd.

A fő közlekedési út nyomvonala is megváltozik. A Törökszentmiklós felől
érkező utas a vasút felett ívelő felüljárón át, lágy ívben kanyarodik majd rá
a Beloiannisz útra, majd a Dózsa György út felújított és kiszélesített vonalán át
éri el a hidat. Ez gyorsítja és biztonságosabbá teszi a gépkocsiforgalmat a váro-
son keresztül.

Mindezeknek nagy része ma még természetesen csak tervezőasztalon, vagy
a tervezők fantáziájában létezik. A megvalósulásra várni kell. A város nagy
utat tett meg a 600 év alatt. Sok pusztulás, sok viszontagságos idő után eljutott
mégis a fejlődésnek arra a fokára, ahol ma is áll. A fejlődés üteme azonban még
sohasem volt olyan nagy, mint napjainkban. Épp ez a garancia rá, hogy ami
„álomnak", legalábbis álomképnek tűnik ma, belátható időn belül valósággá is
válik.

PÁR NÁNDOR
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