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Legyen-e több részben elkerítve a nyolcadik kerületi Mátyás tér, minőségi betonfelületet vagy
jóval több zöldterületet szeretnének a területre, közvécét és kutyafuttatót, esetleg
pihenősarkokat sakkasztallal, vagy zajosabb sportpályát, kinek-kinek óhaja szerint? Ezekre a
kérdésekre keresték a választ a Rév8 Zrt. megbízásából iparkodó tájtervezők,
területfejlesztők, élükön Dömötör Tamással, akik az immár negyedik lakossági találkozón
szedték össze a Mátyás tér környékén élők véleményét, hogy aztán a már elfogadott alaprajzot feltupírozzák a valós igények
szerint.

Nos, nem túl sokszor hallunk ilyen kezdeményezésről, ahol Vilma néni és Károly bácsi valóban
elmondhatja saját koncepcióját lakókörnyezete változásának átalakításakor. Frakk kutya is
megnyalná szája szélét, ha eljött volna a fórumra, hiszen a kutyafuttató kialakítása az egyik
fontos része lesz majd a projektnek. (Ellenben egy szó sem esett az esetlegesen
Szerénkéknek és Lukréciáknak nyújtott szolgáltatásokról.) Egyébként minden apró részlet
szóba került, miután összegezték a jelenlévő – immár kisebb számban megjelent – érdeklődő helyieknek az előző fórumokon
megvitatott térrendezési ötleteket.

Eddig a lakóközösség megegyezett abban, hogyha a három királyokat is vendégül szeretné
látni a parkban, szükséges lesz a nagyobb védelem megszervezésére a jövőben – értsd ezen a
park rendben tartását és a környékbeliek nyugalmát is -, s a számtalan hajléktalan
tisztántartására. Ez utóbbi témákkal hosszú perceken keresztül nem tudtak dűlőre jutni a szót
kérő lakók, hiszen elsősorban a park teljes megtisztítását várták volna el a csodatévő
tervezőcsapattól, szemetestül, hajléktalanostul… végül a fórumon résztvevő helyi önkormányzati képviselő, Tóth Krisztián
nyugtatta le a kedélyeket, mint volt szociális munkás és jelenlegi szociálisan érzékeny döntnök. Elmondta, hogy a nyolcadik
kerület, bár sokkal nagyobb terhet hord nyakában az otthontalanok számát tekintve, a jövőben egyre inkább azon lesz, hogy
újra és átgondolja a helyi hajléktalanszállók nyújtotta ellátások minőségét, s ha kell személyesen lépjen közbe az ügy
érdekében.
A Rév8-tól megjelent Horváth Dániel elmondta, szerződést kötöttek az Oltalom segélyszervezettel, annak érdekében, hogy a

szociális munkások gyakran körbejárják majd a teret, s biztosítsák jelenlétükkel a tisztaságot, nyugalmat, békét a lakók és a
hajléktalanok között.

Ami a park fejlesztési terveit illeti, úgy tűnt a tervezők valóban minden apróságot igyekeztek
beépíteni, melyet a fórumhozzászólók kívántak. Eszerint felosztották a parkot több részre,
helyet biztosítva a kutyáknak, külön a pihenésre vágyóknak és egy játszórészt a
gyermekeknek. A sportpálya és a közvécé ismét vitára sarkallta a jelenlévőket, miszerint ne
legyen nagy zaj, s ne legyen plusz köztisztasági probléma… A nyesedékkel és gyöngykaviccsal leszórt járófelület, máshol a még
kérdéses betonburkolat képe rajzolódik ki a terven. Ez utóbbiban is a lakók szavazata dönt majd, ki milyet preferál.

Ahhoz, hogy az egész kezdeményezés célba érjen, vagyis a lakók az elkészült parkot, teret valóban majd a magukénak
érezzék, nem kell más, csak az érdektelenségből és közönyből való kilábalás. A megbízó Rév8 be is jelentette, hogyha kell a
legközelebbi fórumot házbajárós roadshow-ként oldják meg.

Valóban úgy tűnik, hogy a remek kezdeményezés életben tartása nagyban függ a lelkes
fórumozóktól és persze a szervezők kitartásától, akik a gyerkőcöket is bevonták már, s a
jövőben többeknek adnak még lehetőséget rendezvényeken a közös alkotásra, gondolkodásra,
a helyi térbútorok (ülődombok, padok) kialakításában, elkészítésében.

Hamarosan hallunk még felőlük, addig is hol volt, hol nem volt…
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