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03 ZÖLD TETŐ
A létrejövő épület tetejét a térről könnyen megközelíthetőnek 
és flexibilisen használhatónak tervezzük. A városi rendeZ-
vényeket is kiszolgálja, de hétköznaponként is alkalmas pi-
henésre, találkozásra, feltöltődésre, kávézásra. Fentről több 
irányba nyílik kilátás: Hősöktere, Városház köz, Kulturális 
Központ.

01 TÉRFAL HIÁNY
A Polgármesteri Hivatal elbontásával térfal hiány alakul 
ki. A Hősök tere táguló terét a magas ponton nem zárja le 
épületömeg. A Kazinczy utca tengelye átszalad a Szalkay Lász-
ló utca túloldali térfaláig. A Hősök tere és a Városház köz 
együttesen túl nagy, szabálytalan térfalú üres teret ered-
ményez a város léptékéhez képest.

02 FUNKCIÓK
A mélygarázs építésekor szükséges lesz egy építményre, ahol 
a parkolók miatti funkciókon (lift és lépcsőház előtér, autom-
ata, infopont, gépészet) túl továbbiak is elhelyezésre kerül-
nek (különnemű és akadálymentes mosdó, pelenkázó, raktár, 
fedett-nyitott kerékpáros-pont). Javasoljuk egy védett, zárt, 
télen-nyáron üzemelő, közösségi épület kialakítását, mely kere-
skedelmi szempontból is bevételt termelhet. Alkalmas helyi 
klub életre (kis-csoportok), nagyobb találkozókra (mini-kon-
ferencia), és a rendezvény támogatására

04 FÉNY VÁROSA
A részletek kidolgozása során egy olyan zöldfelület kialakítását
javasoljuk, mely a városi tér szerves része is egyben. A “Fény 
városa” koncepció keretében ötletként fogalmazzuk meg egy
adott időpontban (pl. minden este 8-kor 5 percen át) a téren 
és a látható elemeken működő fény és hangjátékok össze-
hangolását. Ez egy olyan “show” elem lehetne, mely nem csak 
szórakoztató, hanem a tér megismerését is segíti. Nem csak az 
itt lakóknak érdekes (akár igazodási pont), hanem az ideláto-
gatóknak is izgalmas érdekességet jelent.
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