Hogyan újuljon meg a Kossuth tér
Írta: Budavölgyi Kálmán

Megtartotta második megbeszélését a Kossuth tér megújítására önkéntes alapon szerveződött
tervező közösség. Az összejövetelen Lengyák István a Civil Kerekasztal soros elnöke
köszöntötte a megjelenteket, többek közt Csizmadia Tibort, Deák Varga Dénes városi
főépítészt, Gáspár András VIA Kanizsa vezérigazgatóját, Szabó Gabriellát a Kossuth téri óvoda
környezetnevelési programjainak vezetőjét, Szőlősi Márta képviselő asszonyt, a média
újságíróit, a tűzoltóság képviselőjét, a civil közösségek munkatársait, valamint a megjelent
kanizsai polgárokat.

Lengyák István bevezetőjében felidézte, hogy az első megbeszélés óta sok-sok javaslat
érkezett a tér megújításával kapcsolatban, s átadta a megjelenteknek azok teljes listáját.

Deák Varga Dénes úr megfogalmazta, hogy a javaslatok legtöbbje teljes mértékben figyelembe
vehető, nagyon jó ötletnek tekinthetők, s mint városi főépítésznek, neki is hasonló gondolatai
voltak a tér megújítását illetően.

Szőlősi Márta képviselőasszony a hozzá eljutott javaslatok alapján megerősítette mindezt, s
kifejtette, ő, és sok képviselő társa is támogatja azt az elképzelést, hogy a Török kút az
Erzsébet térről ide kerüljön, s ezután mint ivókút díszítse majd a Kossuth teret.

Budavölgyi Kálmán az NCKE ügyvezető elnöke elmondta, hogy a civil közösség az elmúlt héten
beadta pályázatát az Ökotárs alapítványhoz a tér megújításával kapcsolatban. Ha a
pályázatkiírók döntése pozitív lesz, akár egymillió forintot is kaphatnak az első lépések
megtételéhez. S mivel a következő év Európában az idősek éve lesz, ott is minden pályázati
lehetőséget megragadnak majd a felújítás érdekében.

A beszélgetések során körvonalazódott egy olyan elképzelés – s javaslatokat tevő kanizsai
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polgárok képviseletében ezt szorgalmazta Csizmadia Tibor is – hogy a Kossuth tér legyen
Nagykanizsán az idősebb emberek pihenő tere, annak megfelelő kertészeti bútorzattal,
berendezéssel, de az északi kis háromszögében a gyerekeknek is alakítsanak ki egy
természetes anyagokból létrehozott szép játszóteret

Megfogalmazódott az is, hogy a tér balesetveszélyes közlekedését mindenképpen szabályozni
kell gyalogátkelőkkel, új járdaszakaszok megépítésével, lámpás vagy más megoldású
forgalomirányítással, és parkolási lehetőségek átgondolt megszervezésével.

A közösségi szervező csoport megállapodott abban, hogy ezeket a lehetőségeket a Civil
Kerekasztal Egyesület vizsgáltassa meg egy közlekedési szakemberrel, s annak javaslatait
terjessze elő a szeptember harmadik hétfőjén esedékes következő összejövetelre. E javaslatok
figyelembevételével kérik majd a városi főépítész és a terület önkormányzati képviselőjének
segítségét egy olyan hosszú távú (4-5 éves) térfejlesztési terv kialakításában, melynek alapján
– közösségi összefogással – a tér teljes rehabilitációját el lehet végezni

Ehhez az önkéntes szervező közösség szeptember közepéig várja a kanizsai polgárok további
javaslatait.

2/2

