
 

 

  

 
 

  

 

 

 

   

A szónak több jelentését használjuk a 

hétköznapokban. Kimondva mértani értelemben 

jut eszébe legtöbbeknek, tehát kiterjedéssel nem 

rendelkező alapfogalomként, de jelenthet 

írásjelet vagy valaminek a mércéjét elbírálás 

esetén (pl. kapott/gyűjtött pontok). Ha önállóan 

áll, ezen tartalmakkal társítjuk a fogalmat. 

Összetett szavakat alkotva azonban még 

közelebb kerülünk a lényegéhez: nézőpont, 

támpont, szempont, viszonyítási pont, kezdőpont, 

időpont. 

Egy egyértelmű pont - legyen tér- vagy időbeli -  

mibenléte véleményem szerint az őt körülvevő 

elemekből deríthető ki. Értelmét akkor nyeri, ha az 

őt kiegészítő körülményektől eltér, és egy őrá 

jellemző, sajátos állapottal bír. Tehát „olyan“, 

amilyen a többi nem. 

A bajai kilátó a Duna és az annak közismertebb 

elnevezésű, Sugovica holtágának találkozásánál 

van elhelyezve, a belváros szélén, autóval nem 

bejárható, 10 perces gyalogútra. 

Ha egy helybélinek a kilátó szót említjük, erre fog 

gondolni, hiszen ez az egy műfajbéli van a 

városban. Baráti beszélgetések, gyermekes 

családok kirándulásának állandó színhelye,  a 

legkedveltebb a környéken. Valódi találkozási 

(csomó)pont. 

Számtalanszor jártam már itt, mindig felmegyek a 

teraszára, hogy új szemszögből nézzem a Dunán 

közlekedő nagy uszályokat és akárhányszor látom 

ugyanazt, újra és újra visszatérek. Az épület 

különlegessége az elhelyezkedésében rejlik, 

hiszen járművel nem megközelíthető, fákkal 

szegélyezett ösvényen vezet az út. A városból 

éppen kiérve időt ad megnyugodni,  azonosulni a 

természetes környezettel, majd a várt látványtól 

felcsigázva, a lépcsőit megmászva, hagy 

leheverni a fapadokra, és kavargó 

gondolataimat elűzve kerekíti le az alkalmat  
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A Víztorony Siófok legemblematikusabb épülete, amely a város szívében emelkedik a magasba. A torony és a 

körülötte fekvő tér 2012-ben, építésének 100. évfordulóján újult meg teljes egészében. A műemlék különlegessége, 

hogy a toronyba, az épület kilátó szintjeire két panorámalifttel juthatnak fel az érdeklődők, akik elé a magasban 

lélegzetelállító városi panoráma tárul.  

A pont 

lényegében 

egy helyet 

jelöl, 

amelynek 

kiterjedése 

nincs és 

mérete is 

minden 

irányban nulla.  

A megújult víztorony térnél a pont, mint 

motívum, többször is megjelenik kör és 

elnyújtott kör, ellipszis formájában. A 

Víztorony maga is egy kör alapú kisebb 

dombból emelkedik a magasba. A szökőkút és 

az elkerített, kisebb zöld területek pedig 

ellipszis alakzatban vannak, ez mind olyan 

pontra emlékeztet, amelynek kiterjedése van. 

Ez a geometriai forma vonzza a tekintetet. 

A térkő centrális 

elrendezése szinte 

céltáblaként 

rajzolódik ki, melynek 

középpontjában a 

Víztorony áll. A 

körkörös minta 

vonzza a tekintetet a 

középpont irányába, 

vagyis a toronyra 

tereli a figyelmet. 

A Víztorony mindig is egy találkozási 

pont volt a városban, a siófokiak 

szokásává vált, hogy a Víztoronynál 

beszéljenek meg találkozóhelyet. A 

Víztorony a város központjában 

található, a környékről szinte 

mindenhonnan látszik, hiszen a 

körülötte lévő épületek fölé 

emelkedik, egy biztos pont a 

városban. 
Bevezetés az építészetbe 
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Ez azonban csak értelmezés és nem definíció. A pont 

fogalma mindenki számára másképp jelenhet meg. 






