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Tisztelt Bizottság!
A közelmúltban megtörtént a Pöttyös utcai metróállomás felújítása, aminek eredményeként
kimondottan légies és elegáns megjelenést kapott a megálló épülete. Kipucolták belőle az
össze-vissza funkciókat, átlátható, tiszta és nagyvonalú térszervezés alakult ki, letisztult
részletképzéssel. A fedett-nyitott térbe került a korábban is az állomást definiáló, József
Attilát idéző Mama szobor, Metky Ödön alkotása, amely így a bódévárostól megszabadított,
fegyelmezetten rendbe tett „agora” vizuális csúcspontjává nemesült. Jelen formájában az
épület kicsit Mies van der Rohe – a híres német származású amerikai építész – ikonikus
Barcelonai pavilonját idézi. (lásd 1. melléklet)
A Pöttyös utca az úgynevezett „kis állomások” egyike, ahol nincs átszállási kapcsolat, csak
azok szállnak le itt, akik a lakótelepre tartanak, mégis a megálló egy valódi „gyöngyszemmé”
válhat, leginkább az itt lakók örömére. A korábban elfogadott felszínrendezési tervekhez
képest több lényeges módosításra lenne szükség ahhoz, hogy a megújult állomás épület
szépségét kiemelve egy valóban különleges és jól működő, élhető tér alakulhasson ki a József
Attila lakótelep „kapujában”.
Átlátható, tiszta közterület
A korábban elfogadott tervezési koncepció korrekciójának lényege az lenne, hogy a megújult
állomás épület szerkesztését tovább folytatva hagyjuk, hogy a „külvilág”, a természet, a
környezet mintegy „befolyjon” a légiesen megnyitott épületbe. A felszínrendezés
koncepcióját erre építenénk fel, amiből az következik, hogy nem állítanánk be egy pavilonsort
éppen ennek az „áramló térnek” az útjába, hanem a zöld felületeket hoznánk közelebb, és
valamivel érzékenyebben kapcsolnánk a térhez. A feltétlenül szükséges pavilonokat
hátrébb húzva, tömbösítve lehetne így elhelyezni. Ezáltal kitisztul és jobban átláthatóvá
is válik a fő közlekedési zóna, ami nem csak vizuálisan jelent sokat, hanem
szakkifejezéssel élve „védhető térré” (Defensible Spaces) alakul a terület. A „védhetőség”
egy részben szubjektív minőség, ami azzal van összefüggésben, hogy nem tudatos szinten
sokkal nyugodtabbak vagyunk, ha átlátjuk a helyeket ahol járunk. Ezzel szemben ha kevésbé
átlátható egy terület, ösztönösen és észrevétlenül folyamatosan a védekezésre készülünk.
Összegezve, a „védhető terek” metodikája azon a gondolaton alapszik, hogy a közösség
fizikai tereinek megfelelő strukturálásával kiküszöbölhető a funkció nélküli senkiföldje típusú
terek kialakulása, ugyanakkor mindez lehetőséget ad a lakóknak, hogy ellenőrzésük alatt
tarthassák az otthonaikat övező közös tereket, amelyekbe a házakon kívüli területek is
beleértendők. Egy sikeresen működő „védhető tér” hozzájárul a bűnözés és a bűnözéstől
való félelem csökkentéséhez és kevésbé lesz olyan érzetünk, hogy az adott helyet senki nem
gondozza. Az ott élők érzik, hogy joguk van bizonyos szociális kontrolt érvényesíteni a
környezetükben.
Ezek alapján mindenképp javasolt a pavilonok rendszerének átstrukturálása, mennyiségének
csökkentése (amennyiben ez lehetséges), ezzel összefüggésben a felszínrendezés terveinek
módosítása. A mindenképp szükséges pavilonok esetében, a József Attila lakótelephez méltó,
igényes megoldások az elfogadhatók, még ha nyílván nagyobb költségekkel kell is számolni.
Mivel már történtek lépések a korábban készített terv megvalósítására, pillanatnyilag csak egy
térrendezési koncepció terv készítése lenne a cél, amivel konkrétabban lehetne a korrekció
részleteinek egyeztetését tovább folytatni. Az önkormányzat nem köteleződött még el, viszont

az előzetes tárgyalások alapján jelenleg egy alacsonyabb költségű pavilon kialakításával
számolnak a tulajdonosok. Az új koncepciótervvel lehetne velük is tovább tárgyalni.
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