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Javasoljuk a Belvárosi iskola sportpályája alatt
egy 150-200 férõhelyes mélygarázs kialakítását,
amely megoldhatná a Széchenyi térrõl kiszoruló
gépkocsik parkolási gondjait. Észak felõl ez jelentené
a nyitott gépkocsiforgalom határát.P

Megye köz

képzõmûvészeti alkotás tervezett helye
(köztéri szobor)

meglévõ, megmaradó macskakõ burkolat

Pécs északi városkapujának, a Vaskapunak
könnyûszerkezetes, stilizált visszaállítása

(esetleg az EKF évben ideiglenesen, mint pl.
az óratorony Grazban 2002-ben)

Itt lehetne elhelyezni azt a kijelzõt, amely az É-i parkoló
és a Nádor parkoló szabad férõhelyeinek számát mutatná,

megakadályozva ezzel, hogy telítettség esetén feleslegesen
kelljen a belváros területére bahajtani

Egyedileg gyártott, egységes formájú
mindig az adott  területen lévõ burkolat

anyagával eggyezõ anyagú kõ faveremrács

a Nádor szálló vendégei által használt,
elsõsorban gyalogos felület
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Napjainkban a gépkocsiforgalom elképesztõ mértékû növekedésével egyre inkább megnõ az
igény a forgalom-mentesített, élhetõ belvárosok létrejöttére. Különösen igaz ez a történelmi
belvárosokra, amelyeknek utcahálózatát nem ilyen igénybevételre tervezték. A belvárosi tereket
pedig egyre inkább a gyalogosok veszik birtokba, - hiszen köztér a városi közösségi élet nyilvános
helye - kiszorítva onnan a komoly környezeti károkat okozó autókat. Megfigyelhetõ az a tendencia,
hogy azokban a belvárosokban, ahonnan kitiltották a gépkocsiforgalmat, visszatért az élet.
Pécs történelmi belvárosának közepén évtizedek óta fennálló, méltatlan helyzet a Széchenyi tér
parkoló gépkocsikkal tarkított képe. A mai helyzet orvoslása, a tér forgalom-mentesítése
mindenképpen üdvözlendõ, az innen kiszoruló gépkocsik elhelyezésére azonban megoldást kell
találni.

Parkolás

A parkolási problémák megoldásánál elsõsorban szemléletváltásra lenne szükség, miszerint nem kell
feltétlenül közvetlenül az úti célig gépkocsival menni, azaz nem kell az ajtó elõtt parkolni. Már
számos civil kezdeményezés is történt Pécsen ezzel kapcsolatban…
Azonban ehhez az szükséges, hogy a város megteremtse a kulturált közlekedéshez szükséges
feltételeket. Szerencsére számos európai példa áll rendelkezésre a megoldásokat illetõen. Az ideális
helyzetet az volna ha a történelmi belvárosban minimalizálni - majdhogynem megszüntetni -
lehetne a gépkocsiforgalmat. Ahhoz hogy a közlekedés ennek ellenére zavartalanul mûködjön
három feltétel szükséges: megfelelõ minõségû gyalogos úthálózat megléte a belvároson belül, kellõ
számú férõhellyel rendelkezõ parkolók a belváros határán és kulturált tömegközlekedés.

Tömegközlekedés

A városlakók részérõl általános igény a jó közlekedési feltételek megléte a belvárosban. Más
városok példáját alapul véve, a belváros jó közlekedési feltételei úgy biztosíthatók, hogy az
autósforgalom megszûnését a tömegközlekedés fejlesztése kíséri. Nem tartjuk jó megoldásnak a
gépjármûforgalom Széchenyi térrõl való kitiltásával egyidejûleg a tömegközlekedés teljes leépítését
is.
Pécs történelmi belvárosa egy zárt, elsõsorban É-D-i irányba áthatolhatatlan szövetet képez, ezért
szükségesnek tartanánk, ha a meglévõ, É-D-i irányú tömegközlekedési vonalat nem vágnánk el
teljesen. Természetesen a Széchenyi tér gyalogos preferenciáját szem elõtt tartva egy - a
várbuszhoz hasonló - kisméretû, környezetbarát, elektromos üzemû kisbusz-járat meghagyását
elképzelhetõnek tartjuk a belváros É-D-i tengelyében. Ilyen akkumulátorral mûködõ, ún. elektromos
biobuszok bevezetésére már több magyarországi városban is volt példa. Szolnokon már használnak
ilyet, de Debrecen és Budapest is folytat tárgyalásokat ilyen buszok beszerzésérõl. (Budapesten
éppen a várbuszok kiváltására.)

Kerékpáros közlekedés

Javasoljuk a kerékpáros közlekedés fejlesztését és a teljes belvárosra kiterjedõ kerékpáros hálózat
kiépítését, illetve bekapcsolását a városi kerékpáros hálózatba. Ez egyrészt jó közlekedési
alternatíva a 2010-es évben ide érkezõ látogatóknak, másrészt a magyarországi kerékpár kultúra
felpezsdítése céljából is példa értékû lehet. Sokan élnek azzal az ellenérvvel, hogy Pécs nem sík
domborzatú város, ezért a kerékpározás nem igazán tud elterjedni. Ennek ellenére megfigyelhetõ,
hogy az elmúlt években Pécsen is jelentõsen nõ a kerékpárral közlekedõk száma. Ez köszönhetõ a
már nem csak Nyugat Európában, hanem Magyarországon is egyre erõsödõ ökologikus szemlélet
kialakulásának különösen a fiatalok körében, amit úgy gondoljuk, minden lehetséges eszközzel
támogatni kell, hiszen ezzel egy olyan pozitív társadalmi szemlélet tud kialakulni, mely alapja lehet
az élhetõ városok/belvárosok megteremtésének.
Emellett javasoljuk a kerékpárbérlés lehetõségét - sok európai város, például Koppenhága vagy
Amszterdam mintájára - megteremteni Pécsen. Ehhez kapcsolódóan a belváros területén több
helyen kerékpáros pontok felállítását terveztük.
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Javasoljuk a Megye köz mögötti kis tér
forgalommentesítését és burkolását

csa behajtási engedéllyel

használható zóna határa

Már meglévõ 8-9 db parkolóhely, amely a reggeli

és a délutáni csúcsforgalom ideje alatt rövid megállást

tenne lehetõvé a gyermekeiket iskolába hozó vagy

onnan elvivõ szülõk részére.

Így elkerülhetõ lenne, hogy a gyerekeket iskolába szállító

szülõknek csak emiatt kelljen a belvárosba behajtaniuk.


