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Kerekparos forgalom: Minden olyan helyen tud kozlekedni a kerekparos, ahol elfer. Meg a 
jardan is, parko16kban is, parkol6 savban is. A parkok felol erkezo kerekparos, ha a Rak6czi utcaban 
valamilyen ugye, vasarlasat akarja elintezni, akkor vagy a jardan biciklizik tovabb vagy a parko16n. A 
bfr6sag elotti jarda eleg szeles, hogy esetleg kerekparos kozlekedesre alkalmas sav legyen kijelolve. 
Sot a postat61 akar egeszen a Mester etteremig lehet egy kerekpar sav az OTP es a gy6gyszertar 
kozotti kapubejar6ig. Ezen a szakaszon legalabb zavartalanul setalhatnak a gyalogosok. 

A Rakoczi utca tavolabbi kornyezet: Egy kicsit eltavolodva a Rak6czi utcat61 a Random bisztr6 
kapualjan athaladva aterunk az onkormanyzat es a tarsashaz moge, ahol garazssort es az 
onkormanyzat udvarat latjuk. Az udvar vegebol latszik a regi piaccsarnok teteje, amely kozvetlen az 
udvar K-i kerftese mogott van. A Szegedi utcaban talalhat6 a regi piacter, innen van a bejarata. Tabb 
evtizede hasznalaton kfvul van a piaccsarnok epulete. Van ezzel kapcsolatban valami terv? Az epulet 
allapota jelenleg csak romlik. Nern tudom, hogy kie a piaccsarnok. Talan magantulajdonban van, es 
jelzaloggal is talan meg van terhelve, es most valamelyik penzintezete. Mindenesetre jelenleg ez egy 
olyan idegentestszeru jelenseg Marcaliban kozponti reszeben, mint amikor egy szalka all a 
kezunkben. De a szalkat el lehet tavolitani, ennek az epuletnek az allagromlasat pedig csak nezni 
lehet. 

Tavaly egyik testuleti Giesen sz6ba kerult, hogy a jarasi hivatal ugyfelforgalma miatt tobb 
parko16hely is indokolt lenne, mert a gimnazium elott mar nem lehet parkolni. Ez a regi piac epulet, 
vagy annak a helye nem lenne alkalmas parkol6nak, vagy parkol6haznak, vagy terem garazsnak vagy 
fedett parko16nak ? 

Lehetne akar a kormanyhivatal parkol6ja is, vagy a kormanyhivatal es meg masik intezmeny 
parkol6ja is. Ha a tulajdonosnak mar semmi terve nines vele, kezdetnek legyen ott parkol6. Vagy akar 
zarhat6 tarol6k is a tarsashazban lak6k szamara, vagy raktarhelyisegek. Az epulet hatulja a 
polgarmesteri hivatal hats6 udvaranak a vegeben van. Csak egy kerftes valasztja el, amin akar kaput is 
lehetne nyitni lepcsovel. Van kb. 1-1,5 m meter szintkulonbseg. A piaccsarnok padl6 szintje kb. 
ennyivel alacsonyabban van, ezert az onkormanyzat udvarar61 lepcson lehetne lejutni oda 
gyalogosan egy kapun keresztul. Gepjarmu forgalom bejaras es kijaras a Szegedi utca felol lenne 
szemelyaut6knak. 

Remelem van hasznalhat6 elkepzeles az otleteim kozott. Ha az otleteimet nem talaljak 
kivitelezhetonek, megva16sithat6nak vagy nem illik bele az elkepzelesukbe, akkor remelem, hogy 
talan tovabbi elkepzelesek alapotletenek fel lehet hasznalni oket. 






