
Fontos tervezési szempont volt itt a mára korszerűtlenné vált urbanisztikai 

szerkezet megszüntetése, az útfelületekkel szétszabdalt Uránbányász tér két 

részének, illetve a Szilárd Leó parknak a gyalogos dominanciájú összekötése.

Egy park megépítését követően a fenntartás kulcskérdés. Vívmánynak tekin-

tem, hogy sikerült meggyőzni az önkormányzatot arról, hogy a játszótér mellé 

építsen egy un. “Park Pavilont”, amellyel nem csak egy oda illő szolgáltatást ter-

emt (kávézó, Wc, raktár) hanem azt bérbe adva, a magántőke bevonásával, mint 

egy kis önfenntartó gazdasági egység, bevételt termel, s ez a park fenntartására 

visszaforgatható. Ez egyúttal állandó jelenléttel is jár, ami a vandalizmus hatá-

sait csökkentheti.

Nagyszerű élmény volt rátalálni a park arculatát meghatározó alaprajzi formára, 

amely egyrészt funkcionális és alkalmazkodó (a meglévő értékes fákat, cserjéket 

szabadon kerülgető) másrészt az útvonalvezetés grafikai finomsága révén egye-

di arculatot ad a parknak.

Significant was the planning task to get rid of the urban structure grown out-of-

date, and to create a pedestrian-favouring connection between the two sides of 

the road-segmented Uránbányász square and the Leó Szilárd park.

The upkeep of a park is of key importance right from the inauguration. I think 

it a considerable achievement that we managed to convince the local council 

to have a so-called ”Park Pavilion” built next to the playground, which not only 

creates fitting facilities (café, toilet, warehouse) but, akin to a tiny self-sustain-

ing economic unit, renting it out and the invitation of private funds bring profit 

– to be recycled for the maintenance of the park. This goes with permanent 

presence, which, in turn, may reduce vandalism.  It was a splendid experience 

to find the planning format defining the layout of the park. On the one hand, 

it is functional and adapting (freely bypassing the present valuable trees and 

bushes), on the other hand it provides a unique layout for the park through its 

graphic elegance of the path tracing.
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