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„Mint befagyott tenger, olyan a sík határ, 

Alant röpül a nap, mint a fáradt madár, 

Vagy hogy rövidlátó 

Már öregkorától, 

S le kell hajolnia, hogy valamit lásson... 

Igy sem igen sokat lát a pusztaságon.” 

/Petőfi Sándor/ 

A puszta 

szónak rengeteg 

jelentése van. A 

füves puszta egy 

tájtípus, a teljesen 

sík, fák nélküli füves 

tájat nevezzük így. 

Használjuk 

valamiféle hiány 

kifejezésére (puszta föld, puszta 

kézzel, puszta szemmel), 

nyomatékosító szóként (puszta 

véletlen).  

Nemzetközileg is ismert 

és elismert fogalom, a 

külföldiek számára az 

ország 

jellegzetességét, az Alföldet jelenti, 

gyakran az egész ország arculatával 

azonosítják. A Hortobágyi Nemzeti 

Parkban található 

területet is puszta 

mivoltának 

köszönhetően tették 

az UNESCO 

világörökség részévé, 

ezzel turistacélponntá 

is alakult ez a terület. A szó 

építészeti vonatkozásában 

például egy elpusztult 

település helyét nevezzük 

így, illetve az itt később 

kialakult későbbi 

települést, mely lehet 

major, tanya, tanyabokor, 

esetleg újabb 

falu is .   



 

A kétarcú város 
 

Dunaújvárosról elsőre mindenkinek az ipari városrész, a 

gyárkémények rengetege, és a paneldzsungelek jutnak az eszébe. 

Mindenkinek, kivéve a város lakóinak. Ugyanis megtervezettségének 

A puszta látványának igazi hatását az 

okozza, hogy egy ettől teljesen idegen 

környezetből szemléljük, hiszen a hátunk 

mögé nézve a modern épített környezetet, 
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az ipari jelleget látjuk. Ez 

az ellentét az, ami 

kihangsúlyozza a város és a 

puszta tulajdonságait, 

ismérveit. Ezért olyan 

népszerű a város életében 

ez a hely, hiszen az apró 

városi lakásokban élő 

emberekre különösen nagy 

hatást gyakorol a végtelen 

tér. 
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Éppen ezért lett a teljes Duna part úgy 

kialakítva, sok sétánnyal, paddal, 

lépcsőzetes ülőrészekkel, hogy 

mindenhonnan beláthassuk az elénk 

táruló pusztát. 
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Dunaújváros – 

Római városrész 

köszönhetően rengeteg 

zöldterület 

ellensúlyozza a 

városnak ezt az arcát. 

Ezek közül a 

legnagyobb és legszebb 

a lépcsőzetesen 

kialakított Duna part, 

ahonnan a végtelen 

alföldi puszta tárul a 

szemünk elé. 

 A felső 

partról tiszta 

időben 

kilométerekre 

elláthatunk. 










