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FELNŐTT JÁTSZÓTÉR
ERŐSÍTŐ, KONDICIONÁLÓ JÁTÉKOK

VÍZFELÜLETEK
KIALAKÍTÁSÁNAK
JAVASOLT
MÓDJA

alacsony mélységű
medencék, melyek
vízfelületei között
át lehet sétálni

ZAJVÉDŐ TÁMFAL
zajvédő támfal nagy tűrésű,

sűrű cserjéből kialakítva,
a példán látható módon áttörésekkel

SÉTATÉR

PETANGUE PÁLYA

Fontos, hogy a parkok
kialakítása és felújítása
során konkrét
funkciók is kerüljenek
a közterületekre,
melyek közösség építő,
erősítő jellegűek.

ARCULATI PÉLDÁK, MEGOLDÁSOK

FŐTÉR

SÉTÁLÓ UTCA

SAKK

IRODALMI PARK

példa a parkban
elhelyezendő
kis irodalmi
installációkra,
melyeken egy-egy
elsősorban
Rákospalotához
köthető magyar
költő életrajza és egy
rövid verse olvsaható

BURKOLATOK

A főtéren és környezetében természetes
kőburkolatok kialakítását javasoljuk,
amelyek esetében a belső pajzsok

nagyelemes, világos árnyalatú
kőzetből, a környező területek

kiselemes vulkanikus kövekből állnak.

A főtértől távolabb kiselemes beton térkő
található. A terület egységesítése érdekében

javasolt az egyedi, helyi jelleggel bíró
beton térkő tervezése és gyártása.

burkolat és zöldfelület azonos szintben

Az új fıtér helyét a Magyarok Nagyasszonya templom

elıtti, jelenleg lepusztult állapotban lévı területre jelöljük ki.

Erre a fıtérre néznének az északi oldalon lévı,

szintén közfunkcióval rendelkezı, rákospalotai léptéket örzı és

hangulatot árasztó épületek (gyógyszertár, stb.)

Itt kerülne elhelyezésre a Rákospalota Múzeum, a plébánia épülete

és a tér nyugati oldalán az új polgármesteri hivatal és közösségi

ház épületének kialakítására teszünk opcionális javaslatot.

A Bácska utca arányaiban és elhelyezkedésében alkalmas sétáló és

bevásárló utca kialakítására. A koncepciót szépen erısíti, az utca

tengelyében lévı katolikus templom igen reprezentatív látványa.

A terület szintben burkolt, forgalomcsillapított kialakítású, ahol csak egy

irányban, és csak engedéllyel folyhatna a gépkocsi közlekedés, az utca

fennmaradó-, szélesebb részén a gyalogosok, kerékpárosok

közlekedhetnek. Itt alakulhatnak ki üzletek, kirakatokkal, ill. vendéglátó

teraszok.

MEGLÉVŐ ÉRTÉKEK A  PARKBAN

A komoly dendrológiai értéket képviselı fasorokat és facsoportokat

megıriztük, és ebbıl kiindulva terveztük meg a park új architektúráját.

A szobrokat, és egyéb értéket képviselı mőtárgyakat szintén fontosnak

tartottuk eredeti helyükön megırizni, mivel ilyen jelentıs megújítási

folyamatban ezek lehetnek azok a történetiséget dokumentáló elemek,

melyek a fejlıdés folyamatosságát biztosítják.
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JELKULCS

BEÉPÍTÉSI, KÖRNYEZETALAKÍTÁSI JAVASLAT

Karácsony Benő park

jelentős értéket képviselő nővényzet, műalkotások, stb.


