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1998. április - 1998. október:
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Farkas Gábor DLA
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PROJEKT ADATOK
megbízó: Keszthely Város Önkormányzata, 8360 Keszthely, Fö tér 1.
generáltervezö: Forma ZRt., 8360 Keszthely, Rákóczi utca 3.
felelös építész tervezö
Fö tér és a belváros-rekonstrukció egyéb területei:
Jankovics Tibor DLA
vezetö építész tervezök:
Kurucz Szabolcs és Rácz Tamás
felelös építész tervezö - templom és rendház elötti térrész
(részletes régészeti kutatás utáni áttervezés):
vezetö építész tervezö:
építész tervezö:
építész munkatársak:

konzulensek:
kertépítész tervezök:
közút és forgalomtechnika tervezök:
közmü és mélyépítés tervezö:
erösáram és eröátvitel tervezö:

Kurucz Szabolcs
Jankovics Tibor DLA
Füzes Antal (†)
Jankovics Gergö
Deák László
Kormos - Halász Eszter
Mojtó László
Szabó - Gulyás Karolina
Molnár Balázs
Lucz András
Tavaszi István
Weber Antal
Fehér István
Németh Péter
Gyergyák Ákos
Dévényi Sándor DLA
Vonnák János
Páldy Eszter
Vincze Attila
Szálka Miklós
Svanner Norbert
Tászler László
Sándorfi György

1. Tézis - A tervezési alapelvek egyezösége.
A keszthelyi Fö tér tervezési alapelvei az eddigi tanulmányok és tervek
többségében azonosak, vagy hasonlóak voltak.
1.1 A néhai papi kert kerítése, magas köfala (Zalában bástyája) létezésének idején
a tér déli térfalát képezte. A tér arányai annak lebontásával megváltoztak. Tervezöi igény
és cél volt, hogy bár a város közönsége elöl valaha elzárt terület jelen használatában
publikussá vált, valamilyen formában mégis visszaidézésre kerüljön ez a határoló vonal.
Nyilvánvaló volt, hogy ennek az építménynek áttörtnek kell lennie, abban azonban
építészi véleménykülönbségek mutatkoztak, hogy kapjon-e funkciót, és ha igen, akkor
milyet, ez a tervezés során kialakult szóhasználatunkban "térfalépítménynek" nevezett
létesítmény, mely a mögé telepített "kockafa-ligetel" együtt látja el ezt a térfalképzö
szerepet.
1.2 A jelenleg "L" alakú tér csuklópontjába kerüljön visszatelepítésre a
Szentháromság-szobor, mert az ott fontos térszervezö szerepet tölt(ött) be.
1.3 A volt kútház helyén épület (pavilon) létesítendö, mert keleti irányból zárnijelölni célszerü a napi piac számára tervezett térrészt a gépkocsiforgalmi zónától.
1.4 A közelmúltban funkció nélküli, elhanyagolt várkertnek valódi parkként kell(ett)
megújulnia, hogy a tér zöldfelületi, kertépítészeti zónája is méltó színvonalon
csatlakozhasson az épített térrészekhez.
1.5 A várkert Balaton-part felé történö kinyitása fontos (pl. elsö) lépés lehet a
további rekonstrukciók során, csakúgy, mint a tér téglalap alaprajzúvá történö
"kiegészítése" a gimnázium-rendház-templom körüljárhatóvá tételével, az azok mögötti
terület kitisztításával, megnyitásával.

Keszthely térképe 1769-böl

fotók: Mészáros T. László

Keszthely, Fö tér - eredeti állapot - 2010. és tervezett állapot - 2012.

2. Tézis - A szakmaiság érvényesülése, vagy inkább az érvényesülésének hiánya
(?...), és az ebböl származó következmények, továbbá a szellemi munka megbecsülése,
vagy inkább megbecsülés hiánya (?...)
Több, mint 20 éves szakmai pályafutás után, számos állami (pl. önkormányzat által
megrendelt) tervezési és kivitelezési projektet követöen nincsenek illúziói az embernek...
A keszthelyi belváros-rekonstrukció "indításaként" a régész szakemberek által
meghatározott kutatási területek a nem szakemberek által -a városlalók érdekeire való
hivatkozással- történt önkényes átrendezése több fronton is súlyos károkat okozott a
beruházásban az önkormányzatnak, azaz a városnak, tehát az itt lakóknak.
Az építkezés leállítása, az áttervezés költsége, az ezen idöszakban a kivitelezönek
fizetett készenléti (rendelkezésre állási) díj, majd az új térszín kialakításának a tervezés
során nagy odafigyeléssel minimalizált, de mégis valós költségnövekménye anyagi
természetüek.
A közremüködöket, azaz a feltárást végzö régész és muzeológus gárdát, valamint
a nagylétszámú, kb. 10 szakágban tevékenykedö tervezö csapatot azonban erkölcsi kár
is érte. A megbecsültségükben, a szakmai hitelességükben érezhetik sértve magukat
azok, aki az elhúzódó munkálatok miatt céltábláivá lettek téve a jogos lakossági
felháborodásoknak,
a
felelösök
védekezö
mechanizmusának
automatikus
beindulásával.

3. Tézis - A közpénz mindenkié, azaz senkié, tehát az "enyém" (?...)
Az "egyszereplös" kivitelezési pályázatok, a "más nem indult, ti nyertétek meg"
mai, mindennapos gyakorlata, a "kevesebböl is meg lehetett volna csinálni" tudata a
jóérzésü emberekben nyomot hagy még akkor is, ha a végeredményre büszkén néz is
az illetö, legyen az a (keszt)helyi tervezö, vagy -jelen esetben a Fö teret- használó,
szintén (keszt)helyi lakos.

az elözetes régészeti feltárások tervezett kutatóárkai

az elözetes régészeti feltárások megvalósított kutatóárkai

a részletes régészeti feltárások során elökerült emlékek

részletes régészeti feltárások
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2012. április 9.

hg.hu - "Újjászületett Keszthely Fötere" (Kiss Dóra interjúja)

2012. július 12.

EGYÉB CIKKEK A MEGÚJULT FÖ TÉRRÖL
Monitor Magazin - Szeiler Gábor: Miénk itt a tér
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Keszthely, 2014. január 20.
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