
Adalék a 2014. február 6-i Zöld Tengely összejövetelhez 
 
Igaz nem tartozik közvetlenül a zöld tengelyhez, de a fórumon szóba került: 
(Az alább javasolt megoldásokat a Teleki téri módszerhez hasonlatos módon én is ráhelyeztem az 
anyagom végén megtalálható Google térképre) 
 
1. A volt Szivárvány áruház épületének egységes kezelése a mozi épületével 
Balázstól függetlenül én is arra a következtetésre jutottam, hogy a volt Szivárvány áruház épületét a 
mozival egységes módon lenne érdemes kezelni. (Építészetileg azonos időben keletkezett, és 
stílusában is hasonlít hozzá.) 
 
Az áruház eladóterében olyan gyermekdühöngőt lehetne létre hozni, mint amilyenek most már 
gomba-módra szaporodnak. Nemrég volt alkalmam ilyet megnézni a csillaghegyi Csillagvárban és 
Pomázon. Ezeknek az a lényege, hogy elsősorban az óvodások rengeteg érdekes és emellett 
biztonságos elfoglaltságot találnak benne. A hatalmas belső játszótérhez hozzátartozik egy külön 
terem, ahol szülinapi zsúrt stb. lehet megtartani. (Megfontolandó a hátsó (raktári?) toldalék 
lebontása.) 
 
2. Mozi átalakítása szabadidő-központtá 
A jelenlegi bútoráruházban mindenféle fitness-pályát és gépet lehetne elhelyezni, a nagy teremben 
pedig terem-focipályát. Ehhez nem kell sok felszerelés, így ez könnyedén megoldható. A nagy 
termet ezzel együtt könnyen be lehet rendezni kulturális rendezvények (hangverseny, színház, 
nagygyűlés stb.) megtartására is. 
 
A szabadidő-központnak az lenne az előnye, hogy oda a fiatalok is eljönnének. 
A kisebb (jelenleg üres) melléképületben pedig kávézót lehetne elhelyezni úgy, hogy a szülők 
ránézhetnek a szabadtéri játszótérre, de oda vonulhatnak el addig is, amíg a kisebb gyerekek a 
játszóházban tombolnak. 
 
A mozi Kodály-központtá fejlesztése szerintem nem célszerű, mert túl sok minden hiányzik ahhoz, 
hogy ez működőképes legyen. Helyette erre inkább a szintén jobb sorsra váró Czuba villát kellene 
megcélozni, ahol feltehetően ki lehetne alakítani a Kodály módszer tanításához szükséges 
helyiségeket. Ennek végleges eldöntéséhez azonban szükséges a Kodály-központ működési sémája 
(funkciók, hely- és emberi erőforrás-igény leírása, diákok és oktatók elhelyezése, adminisztratív 
helyigény stb.) 
 
3. A mozi épülete és a volt Szivárvány épülete közötti jelenlegi parkolót szabadidő-parkká 
lehetne átalakítani.  
Fákat kell telepíteni (ha lehet, mindjárt nagyobbat). A parkban kellene elhelyezni azokat a 
játékokat, melyek jelenleg a Szent István téren helyezkednek el. Így a játszóház és a szabadidő-
központ részévé válhatnak, a labdajátékos pályák pedig ott maradhatnának a Szent István téren. 
A nyári időszakban olyan vizes játékokat lenne célszerű biztosítani, ahol pancsolni és felfrissülni 
lehet. 
 
4. A Szent István téren az iskola előtt van egy kialakított színpad. Ez lehetne a rendezvénytér, ami 
ráadásul nem igényelne semmiféle átalakítást. 
 
5. A nagy platán alatti teret és a kiürülő piac terét az idősebb korosztály számára lehetne 
kialakítani. Itt padot, szobrot és szökőkutat lehetne elhelyezni. 
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6. Forgalmi változások I. 
A Játék utca Káldor Adolf utca és a Városház közötti szakaszában meg kellene szüntetni az 
autóforgalmat. A Mihalik Sándor utcából a forgalmat a Játék utcát keresztezve lehetne átvezetni a 
piac mögötti parkolóba, a postára és a rendőrségre. A Játék utca teljes szélességében zebrát lehet 
felfesteni, így biztosítható a Játék utca gyalogos forgalmának az elsőbbsége. Ezen a helyen nem 
parkolhatnának autók. 
 
7. Forgalmi változások II. 
A Városház előtti utcát szintén le kell zárni a forgalom elől, ide csak engedéllyel, illetve 
mozgáskorlátozott igazolvánnyal lehessen behajtani. 
 
8. A Városház és a volt polgármesteri lakás közötti szakaszt meg kell nyitni a gyalogos forgalom 
számára, és ezzel a Játék utcai zöld tengely egyenesen folytatódhatna dél irányába. 
 
9. A vázlat szerint kutyafuttató is jó lenne. Ez a vasúti töltés mellett kaphatna helyet. 
 
 

Diebel Dietrich 
 
 
Fenti anyagot közvetlenül a templomban tartott tervezési nap után készítettem. Később két további 
kiegészítést fűztem hozzá: 
 
 
10. Szökőkút és Törley szobor 
A mostani piac helyén célszerű szökőkutat építeni, pl. úgy, hogy a vízsugár egy pezsgős palackból 
jön. Ehhez csatlakozhat egy vízfátyol is. Mellette jó lenne egy Törley szobor. 
 
11. A játszótéren az ulmi Schachtel felállítása 
 A játszótéren az ulmi Schachtel mását lehetne felállítani, amivel annak idején a svábok jöttek le a 
Dunán. Ezt úgy kell kialakítani, hogy játszani is lehessen benne. 
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