Emlékeztető
Készült: 2009. július 7-én a Kardoskúti Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében
a Képviselő-testület informális üléséről.
Tárgy: Kardoskút településközpont megújításával kapcsolatos tájékoztatás
Jelen vannak: Ramasz Imre polgármester,
dr. Mészáros Erzsébet jegyző,
Soós Béla kertészmérnök,
Gombkötő Csabáné, Gombkötő Lajos, Gub András, Kulima István,
Szemenyei Sándor képviselők,
Skorka Pálné jegyzőkönyvvezető,
Varga Pál technikus,
Ramasz Imre polgármester köszönti a megjelenteket. Szükségesnek tartja, hogy a
településközpont felújításával kapcsolatos lakossági fórum előtt a Képviselő-testület
tagjai is informálódjanak az elképzelésekről, esetleg előzetesen javaslatokat
tegyenek, mondják el véleményüket.
Köszönti Soós Béla kertészmérnököt és megkéri ismertesse a tervet.
Soós Béla köszönti a megjelenteket. Egy sokrétű ám képlékeny terv az, amelyet
most ismertetni fog, mivel az anyagiak és az igények még formálni fogják a tervet.
A parkban lévő fák közül a vadgesztenye egy igen értékes fafajta, így ezeknek
természetesen továbbra is helye lesz. Pár fafajtát gyéríteni kell a parkban és a
hivatal épülete előtt, mivel igen sűrűre lettek ültetve, nem kivágással, hanem
átültetéssel a település más részére. Kivágásról a nagyon rossz állapotú diófák
esetében kell beszélnünk. Ezeket sajnos már nem lehet megmenteni. Alapvetően azt
szeretném, hogy olyan településközponti zöldterület alakuljon ki, amelyre büszkék
lehetnek a lakosok, és amelyet szívesen használnak. A művelődési ház előtt, a
polgármesteri hivatal előtt és a posta épülete előtt parkolókat alakítanánk ki.
Lehetőség szerint számos szabványos kialakítású parkolóhely jöhet létre. Ezeknek a
burkolása szürke kisméretű környezetbarát térkövekkel történne. Egyértelművé válna
az autók helye. A fagyérítés után színes kis elemes burkolattal egy sétányt hoznánk
létre, amelynek a bejárata a kultúrház felőli részen lenne és az Arany János utcáig
tartana. A sétány mellé 10 darab minőségi, esztétikus padokat terveztem be, így
kellemes környezetben tudnak pihenni majd az emberek. Az emlékművön egy tisztító
karbantartást végeznénk. Körülötte egy látványos virágfelületet hoznánk létre. Nem
messze az emlékműtől egy csobogó kerülne kivitelezésre vízforgató rendszerrel.
Három tányéron csordogál a víz. Költsége ennek nem egy megterhelõ, de a
hangulata egyedi. A játszótéren egy bõvítést végeznénk. A két csúszdát
helytakarékosság miatt egy helyen egymásnak ellent fordítanánk. Új elemekkel
bõvülne a játékok tárháza. Igyekszünk minõségi, nehezen tönkre tehetõ és fõleg
biztonságos játékokat beépíteni: kötélpiramis, rugós elefánt, homokozó asztal, lengõ
madárfészek hinta, hatszögû mászóka, pingpongasztal, maxi sakk, kártyaasztal. A
teret úgy szeretném kialakítani, hogy tágas legyen, a gyepterületek megmaradjanak.
A meglévő sövényt kicserélnénk alacsony színes, hangulatos talajtakaró növénnyel.
Ez azt eredményezi, hogy átlátható lesz a tér és megnöveli annak látszatát. A
telepített fákban ritka, hangulatos fákban gondolkodom, amelyek színesítenék a
meglévõ egyhangú faállományt. Az emlékmû körül piramisnövésû gyertyánfák
lennének telepítve. Ezeken kívül a terület éjszakai díszkivilágítását is megoldanánk,

9 db alacsony világítótest elhelyezésével, energiatakarékos izzókkal. Kettõ darab
lámpa alulról megvilágítaná az emlékmûvet is. A terület öntözésére is megoldást
építünk be, mégpedig az önkormányzat udvarán egy fúrt kúttal, mely egy aknában
lenne elhelyezve, ahol a gépészeti berendezés is helyet kapna. Ezáltal kerti
csapokkal a terület jól öntözhetõ lenne. Pluszként a csobogót is ez látná el vízzel.
Egy nyomógombos ivó kutat létesítenénk a tér központjában. Úgy érzem, hogy ha a
felsoroltakat meg tudjuk valósítani, akkor egy nívós település központtal
büszkélkedhet majd Kardoskút.
Ramasz Imre: A Művelődési Ház környéke hogyan változna meg?
Soós Béla: Az előkert és az oldalkert a meglévő növényekkel együtt megmaradna
kerítés nélkül, a kapu az épület vonalába kerülne térbe illő, fa borítású formában. A
mozgáskorlátozott feljáró kapna egy csúszás mentes burkolatot.
Ramasz Imre: Elviekben jónak tartom az elhangzottakat, majd költségelve látjuk,
hogy mi kerülhet kivitelezésre.
Soós Béla: Bízok benne, hogy nyerni fog a pályázat. A kivitelezésben is szívesen
segítek és garantálom, hogy a minőségi munka megvalósul.
Gombkötő Lajos: Valóban tetszetős, igényes tervről hallottunk. Örömmel hallom,
hogy a meglévő értékes fák, növények megmaradnak. Lényeges kérdés lesz a
költség.
Soós Béla: Szakmai szempontot fogok felállítani a megadott értékhatáron belül,
összes költség feltüntetésével.
Szemenyei Sándor: Magam elé képzelve nem lesz túl zsúfolt?
Soós Béla: Egyáltalán nem. A csobogó lesz plusz elem, mivel kibontjuk a területet
sokkal lazábbnak fog tűnni.
Szemenyei Sándor: Nagyon helyes elgondolás a parkoló és az ivókút. Kérdés, hogy
mennyire fogja látogatni a lakosság.
Gombkötő Csabáné: Nagyságrendileg mennyibe fog kerülni?
Soós Béla: Nem tudom.
Ramasz Imre: 10 millliós keretet határoztunk meg.
Gombkötő Csabáné: A kerítés örökzöld lesz?
Soós Béla: Nem lesz kerítés. Bejáratok lesznek, a sövény alacsony, átlátható,
talajtakaró lesz. A játszótéri berendezéseknél fontos szempont, hogy ne tudják
megrongálni, ütés mentes legyen. Fő törekvés, hogy a berendezések tartósak
legyenek és ne lehessen könnyen megrongálni.
Ramasz Imre: Lényegesnek tartom a világítást. Kíváncsian várjuk a lakosság
véleményét. Arra nem törekedhetünk, hogy mindenkinek egyformán jó legyen és

tetszen. A költségek ismeretében komolyabban kell nyilatkoznunk, hogy mi
valósuljon meg és miről mondjunk le.
Több hozzászólás és vélemény nincs, a megbeszélést bezárom és kezdődjön a
lakosság tájékoztatása a művelődési házban.
Kmft.
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