
Vt 115064 (V)

Vt 115063 (V)

Vt 115062 (V)

DA
YK

A 
GÁ

BO
R 

UT
CA

Vt 105375 (V)
Vt 105374 (V)

Vt 115065 (V)
Vt 115064 (V)

Vt 115063 (V)

Vt 115062 (V)

PETÕFI SÁNDOR UTCA

RÁCZ GY. UTCA

PAPSZER UTCA

SZENT ISTVÁN TÉR

TORONYAL
JA 

UTCA

BARTÓK TÉR

VÁROSHÁZ TÉR

ERZSÉBET TÉR

PECE KÖZ

VÁSÁRTÉR

CSONKA PECE

SZINVA

SZÉCHENYI UTCA

MEGGYESALJA UTCA

DAYKA GÁBOR UTCA

KÁLVIN KÁNOS UTCA

BUSZMEGÁLLÓ

BUSZMEGÁLLÓ

Vt 115672 (V)

Vt 105574 (V)

Vt 105575 (V)

Vt 105574 (V)

JELENLEGI SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTOTT SZABÁLYOZÁSI TERV M 1:1000

MI
SK

OL
C,

 SZ
EN

T I
ST

VÁ
N 

TÉ
R 

- T
ER

VP
ÁL

YÁ
ZA

T- 
20

08
. É

V 
FE

BR
UÁ

R 
HÓ

2.

JAVASOLT HOMLOKZATJELLEGEK ÉS LÉPTÉKKARAKTEREK

Gondolatok avagy nem TÉR! hanem ...a vizek- a fák- a kövek- a kultúra- a mûvészet- a szakralitás- és a kegyelet" TÉR SOROZATA"...

1. Elõzmények: - kisváros Diósgyõr árnyékában...
-"vizek városa- hidak városa- malmok városa- észak Velencéje"...
- a kis "orsós" fõtér - piac...

2. 45 után: - ipari bumm!..az ország második legnagyobb városa...
-"acél város- nehéz szürke nappalok"..ez a város.. ..
-A "Fater". ..a "seb" keletkezese...A káros elemek kialakulása. ..
-A "seb" gyógyítgatása...

3. Az utolsó "mûtét"?:
3.1 terek- tér sorok.. .térfalak.. .funkciók
3.2 autók- autóbuszok- kerékpárok- gyalogosok...
3.3 vizek-a Szinva- az "emlék Pece" ág- a sziget- fák- növények..
3.4 térburkolatok - térvilágítás - hidak- padok ..a Malom...
3.5 a színpad- a domb- nagyjaink "csarnoka"...

4. Epilógus: - s mindez miért?..
Úgy érezzük, a fentiek alapján elég egyértelmûvé tudtuk tenni azon szándékunkat, miszerint pályázatunk lényege nem valami attraktív, látványos 

építészeti elemekkel kialakított un. "Fõtér". Sokkal inkább a Zene Palotató1 (ill. Bartók tértõ1) induló és a Hermann Ottó múzeumig, ill. a Lévay 
Gimnáziumig terjedõ tér sorozat, ahol a meglevõ- utóbbi évtizedekben keletkezett- sebeket "hegeket" visszafogott, a városközpont léptékéhez, a beépítés 
jellegéhez igazodó építészeti eszközökkel igyekszünk "begyógyítani". De meg ezeknél is fontosabb az a szándéku nk, hogy a fenti térsorozat - a maga 
természeti (patakok, a sziget, fák.. .), kultúrtörténeti (a "bor", díszkút, hidak, padok, malom.. .), mûvészeti (zene, szobrászat, színjátszás, fotó...), 
szakrális (Templom a Haranglábbal...), kegyeleti (temetõ, szobrok, "nagyjaink csarnoka"..) értékeivel az itt elõk- vagy késõbb élni akarók- városhoz 
kötõdését erõsítse, mindezt az élhetõ jövõ, egy erõsödõ köz össégi tudat megõrzése érdekében.

"..a lélek az emberi testben vendégeskedõ Isten..." A településeknek is van- kell, hogy legyen-lelke. Mi valami ilyesminek próbáltunk (fõ) teret 
(helyet?..) teremteni.

Miskolc, 2008 február


