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A XIII. kerületi Vizafogó lakótelepnek és a Göncz 
Árpád Városközpont közé ékelődő területrészé-
nek izgalmas és hányattatott története van. Nem 
is olyan régen itt még iparvágányok sorakoztak, 
az ipari múltból azonban már csak a vágányokat 
kísérő indóház épülete maradt meg. A környék 
dimanikusan városiasodik. Nem nagyon van 
arra példa, hogy egy kerületi önkormányzat sa-
ját elhatározásából egy beépítésre szánt telekből 
közparki területet hozzon létre. Itt ez mégis meg-
történt, és mert ez a környék nagyszámú lakossá-
gának jelent hatalmas életminőségbeli változást, a 
zsűri nagyon magasra értékelte és üzenetértékű-
nek fogta fel. A telek parkosításával kialakított tó,  

a tóparti pavilonépület (amely közvécét üzemel-
tet) kerítéssel zárt, éjjel nem látogatható, ezáltal 
az angol square-rendszerhez hasonlatos üzemel-
tetés, a jól megválogatott növényzet, a talajkutas 
öntözési rendszer és a közösségi szondázással ki-
alakított közparki funkciók olyan tájépítészeti-
leg és építészetileg is jól megformált oázist hoz-
tak létre a városi dzsungelben, amely jobb hellyé 
teszi és felértékeli a Vizafogó területét. Az ipari 
rendezővágányokból beépítésre szánt területté, 
majd közparkká alakuló tér olyan tanmese, amit 
Budapest szívesen és büszkén mesélhet el bárki-
nek, s ami tervezőinek és megbízóiknak is a be-
csületére válik.
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