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City dotto

A Dotto javasolt útvonala:

Turista Dotto:
Dunakapu tér (végállomás)
Kálóczy tér
Fürdõ
Híd utca (Zsinagóga)
Bécsi kapu tér (Virágpiac)
Széchenyi tér
Árkád bevásárlóközpont, Városrét
Battyhány tér
Gyõri Nemzeti Színház
Bajcsy-Zsilinszky Jókai utca sarok (parkolóház)
Zechmeister utca
Káptalan domb
Dunakapu tér (végállomás)

Bevásárló Dotto:
Dunakapu tér (végállomás)
Árkád bevásárlóközpont, Városrét
Battyhány tér
Baross utca  Árpád út sarok
Bajcsy-Zsilinszky Aradi vértanúk útja (parkolóház)
Virágpiac
Káptalan domb
Dunakapu tér
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Dotto
Ingyenes városnézõ-bevásárló új tömegközlekedési eszköz.

A Dotto egy alternatív közlekedési eszköz, mely nem helyettesíti, hanem kiegészíti a helyi buszjáratokat, mivel a belvárosban közlekedik. A Dottora több
szerelvény kapcsolható, körülbelül 3-4, ez nagyjából 60 férõhely járatonként.
Nyáron nyitott, télen zárható kocsik. Digitálisan vetített kulturális és turisztikai (esetleg reklámcélú) információs felületek.

Egy ma mûködõ Dotto Greenwichben a Milleniumi Dóm elõtt:

AVáros elemi érdeke a helyiek, az itt dolgozók, a vásárlók és a turisták számára megfelelõ nívós szolgáltatásokkal körbevett parkolóhelyeket biztosítani.

Aparkolóházakhoz kapcsolódó szolgáltatóházak kiszolgálják a piacot, a Város nappali és éjszakai életét, a kulturális programoknak hátteret teremtenek és a fesztiválok idején információs bázisokká válnak.
Ilyen házak: a PIAC ház / MEDIAWAVE ház / DUNAKAPU ház. Mindezek mellett egy szabadtéri VIZI SZÍNPAD is helyet kaphat a híd mellett, a lelátókat és a technikai felvonulást is kiépítve.

A Mosoni Duna katasztrofális vízmagassága miatt nincs vízi élet. A Csónakházak egykor pezsgõ világát, a kajakosok, evezõsök kedves csatározásokban fellelhetõ õsi ellentéteit nem ellensúlyozza néhány országos és
világverseny sikere. Ma a gyõriek nagy része nem ismeri a vizet, nem tud evezni. Vissza kell állítani a Csónakházak rangját. A vízmagasság problémája a gönyûi mûtárgy miatt várhatóan 2010-re rendezõdik Addig is be kell
építeni a valamikori ÚSZÓHÁZat a mederbe. Itt lehet a hajóállomás, a jachtkikötõ, csónak és vizi bicikli kölcsönzõ, felül egy club egy napozóterasz és egy medence.
Ide kell érkezzen a turistahajó, a városnézõ motorcsónak, a Szigetközbe induló kirándulóhajó.

ADunakapu téren , a korzó mellett kell legyen a központja a taxiknak, a több személyes kerékpáros és lovaskocsis városnézõ attrakcióknak is.Az alsó rakpartra érkezhetnek és parkolhatnak a turista buszok.

A teret szegélyezõ Móricz Zsigmond rakpart részleges lesüllyesztésével nemcsak a balesetveszélyes útszakaszt tüntettük el, de csábító lehetõséget adtunk a parkolóház szintjén a felülvilágítókon keresztül leszûrõdõ
természetes fényben feltáruló alsó szolgáltatások számára is.Akazamaták helyén kialakuló clubba, vagy a MEDIAWAVE-ház pinceszintjére javasolt sörözõbe közvetlenül is bejuthatunk, megoldva a feltöltés gondjait is.
A lesüllyesztéssel nem egy szûk gyalogátkelõre korlátozódik a gyalogosforgalom, de szinte a tér teljes szélességében kapcsolatot építünk a Dunával. Létrejön a régen áhított VIZI TÉR.
Javasoljuk Révfalu irányából egy „ RÉV -HÍD” beépítését.AKossuth híd megépülte elõtt itt révvel lehetett a Várba jutni, Révfalu pedig a hajósok lakhelye volt.Agyalogos híd célja, hogy a Révfaluból a korzóra igyekvõk már a
Révfalui oldalon parkoljanak le.Akézmûves árus standokkal színesített modern „Ponte Vecchio”-n keresztül gyalogosan haladjanak át, a túlparton vegyenek részt a korzón kialakított pezsgõ és kereskedelmi életben.
Piac
PIAC nem megszûnik, hanem kibõvül. A mai kínálaton túl a Dunakorzón ajándéktárgyakat, kézmûves termékeket, egyéb portékát is lehet árulni. A PIAC létfontosságú a terv szempontjából, a piacra érkezõk, a parkolóházban
parkolók, a kulturális kínálatra igyekvõk - akár több ezren - tartják életben a Belváros lüktetõ forgatagát, adnak munkaalkalmat, biztosítanak kínálatot, keresletet egymásnak. A PIAC elhelyezésével kihalna a Város ezen
része, mint ahogy ez vasárnaponként tapasztalható. Elvünk szerint a PIAC mellé éjjel-nappal nyitvatartó nívós szórakoztató épületeket kell építeni a tér két pontján, valamint a KORZÓ végén is kettõt. Az ezek között áramló
tömeg alkotja a KORZÓT, ez tartja forgásban a Város életét.Akét szintes tér és a lépcsõzetes KORZÓ ideális fesztiválközpont. Több, egymástól gyalogos távolságban lévõ helyszín laza szövevénye. Így kialakult a szabadtéri
és fedett, zárt terek ideális aránya, kialakul a mediterrán építészeti környezetben oly jól mûködõ VÁROSI TÉR., az agora, a plázs, a promenád.
Építészet- Szabályozás Finanszírozás
Tervünk elve az, hogy minimális léptékû, egymásra rímelõ építészeti kiegészítésekkel és maximális városi /környezetépítészettel ( townscaping-landscaping) olyan természetes konglomerátumot, funkcionális kínálatot
teremtsünk, mely nem keres konfliktust a történelmi Belváros léptékével, mégis a XXI.század építészeti eszköztárával és anyaghasználatával deffiniálja önmagát. A KORZÓN / VÁROSI TÉREN végighaladó érezheti az egy
rendezõ elv szerint egy idõben tervezett és megépített építmények, platók, zöldfelületek és utcabútorok rendszerét.
Ahhoz, hogy a KORZÓ megfelelõ szélességben tudja a 400 m hosszan elhelyezkedõ Dunaparton végigvezetett funkciókat fogadni, a mai 8 m széles sávot, a Móricz Zsigmond rakparton futó keskeny telket 15m-rel
meg kell szélesíteni, és az árvízvédelmi töltés megtartásával 3 szintû használatra ki kell terjeszteni. Az így kialakult kb. 300 parkoló és a 2 x 5 db pavilon építése kis mértékû, léptékû beépítésnek látszik a vízpartról,
mégis óriási közönségforgalmat jelent. A korzó a mai szélességében nem kialakítható, ehhez biztonságosan széles felület kell.

A Duna felé lépcsõzve, kilátást biztosító laza telepítéssel érhetünk el hatást. A KORZÓ végpontját, az Újkapu utca vonalában valóban egy Új kaput kell létrehozni. Az ide befutó RÉV- HÍD , a DUNAKAPU és az ÚSZÓHÁZ megépítésével a teljes
rakpart esztétikai megújítása megtörténhet, sõt a valamikori ipari épületegyüttes , az „ Elevátor” meggyalázásával megerõszakolt, túldimenzionált, erkölcstelenül nagy és magamutogató „Rezidencia „ is megfelelõ takarást kap a történelmi
Városmag irányából.
A Szabályozás felülvizsgálatával a 15m sáv eladható, építési helyként értelmezhetõ, magánbefektetõ a Várossal kötött Településfejlesztési megállapodás keretében kiépítheti a parkolót és azt béreltetheti, mûködtetheti. (PPP , stb.) A Város a
Bábszínház, Balett és Kamaraszínház, valamint Turisztikai Információs Iroda céljára bérelheti a DUNAKAPU házat, melyet a lízing futamidõ lejárta után megvehet..A pavilonok eladhatók, vagy bérbeadhatók. A lépcsõs konstrukció független a
védmûtõl, a vízszint szabályozásig ún.” nyúlgáttal” védjük a kisebb árvizektõl, a nagyobb árvizek nem tesznek kárt a szerkezetben. Késõbb, a vízszint szabályozás után egy árvízvédelmi fal is beépíthetõ, megfelelõ esztétikájú védõfallal, külsõ
felületképzéssel. Így a mögötte lévõ parkolóház teljes védelmet kap az év egészében.Ezt a területrészt célszerû magán finanszírozásból megoldani.
A KORZÓ , a VIZISZÍNPAD és a rakparton kialakított PLÁZS területe Városi rendezvények számára ideális. ( nyáron vizi programok, regatták, este színházi elõadások, koncertek, télen jégpálya, adventi vásár, stb.) A

A kapcsolódó rézsû lelátó, a mosható csúszásmentes fa teraszok, a MÉDIA TORONY és a KONZOLHÍD a
reklámjogok értékesítésével finanszírozható. ( Coca Cola Beach House / Bacardi Beach / Pepsi Sziget stb.)
A DUNAKAPU tér alatti lesüllyesztett parkolók kialakítása és az oda nem illõ egy szintes épület helyén tervezett MEDIAWAVE -Ház megépítése, valamint a kettõs funkcióval bíró PIAC-ház megépítése a Város által meghirdetett befektetõi
pályázaton nyertes vállalkozóval kötött hosszú távú lízing konstrukcióval hozható létre.AVáros a Szabályozási tervet módosítja és bérlõként, üzemeltetõként is fellép, kb. 15 év múlva a tulajdonába kerül.
AVáros számos idegenforgalmi pályázatból nyerhet még finanszírozást, mivel ez a

Éjszakai élet / díszvilágítás

VIZISZINPAD részben a már
meglévõ színpadtest továbbépítésével, a lelátó a Város tulajdonában lévõ mobil lelátórendszer intenzív használatával oldható meg.

VIZITÉR lesz Gyõr új Idegenforgalmi Turisztikai információs központja, kulturális negyede és fesztivál helyszíne.
A létrehozható szabadtéri és zárt helyszíneken folyamatosan tud szerepet kapni Gyõr Város Filharmonikus Zenekara, a Gyõri Balett, Zenemûvészeti Fõiskola diákjai, a városban mûködõ amatõr és profi zenekarok és táncosok. Van mód a
testvérvárosok kulturális életét is bemutatni.

A nappal kis épületekkel és kiegészítõ építményekkel szerényen meghúzódó beépítés éjszakai megjelenése egy elegáns, attraktív korzót mutat. Fõ attrakció a kivilágított Kossuth híd és a Környezetében elhelyezett VIZISZÍNPAD, aminek
szkénéfalát a Dunából fecskendezett vízfüggönyre vetített képekkel, fényjátékokkal fokozhatjuk. A KORZÓ épületeinek tetõ szegélyeit élvilágítással, a tervezett kulturális épületeket a MÉDIAWAVE házat, a PIAC-házat, a DUNAKAPU-házat és
az ÚSZÓ-házat indirekt díszvilágítással terveztük.Akörnyezõ belvárosi történelmi épületek hangulatvilágítását járdában elhelyezett kültéri súrolóvilágítással oldanánk meg.
A Stelczer utca vonalában 4 fém oszlopot terveztünk, melyek egyrészt a PIAC ház tetõkonzolára rögzített sodronyokat tartják, amire rossz idõ esetén ponyva húzható. A négy fém oszlopot is kivilágítjuk, de fokozva a tér attraktivitását éjszaka
az elsõrõl a Stelczer utcán keresztül a Széchenyi-téren lévõ Mária Szobor lézerrel megvilágítható, a másodikról a felújított Vaskakas szobrot világítanánk meg, a harmadikról a Pálffy szobrot, a negyedikrõl pedig az általunk tervezett Média
tornyot.Akár más szín, vagy idõben változó intenzitással igen attraktív díszvilágítás jöhet létre. Példaként a pozsonyi Belvárosban meglévõ lézercsík hozható fel.
Összefoglalás
Az éjszakai tér intenzív, változatos- fényben úszó- elegáns korzó, a Város éjszakai életének színtere, sem a közlekedést, sem a lakók nyugalmát nem zavarja. A párizsi Szajna-partra, a Barcelonában lévõ Promenádra, de a miskolci Szinva-patak
partra is emlékeztetõ koncepció sikerének záloga a jó parkoló és tömegközlekedési háttér. A sokszínû kereskedelmi szolgáltatás, az éjjel-nappal nyitvatartó kávéházak sora, illetve a fesztiválok idején a folyamatos programhelyszínek között
áramló tömeg új hangulatot teremt, új vásárlóerõt képvisel, növeli a Városban töltendõ napok számát, azaz bevételt jelent a vállalkozók, közvetetten a Város számára is.
Egy piacnapon a parkolókapacitás miatt min. 500 ember, a tömegközlekedési eszközökkel min. 200 ember várható, a mai forgalmon felül. Fesztiválok esetén nem ritka a napi 3500-4000 ember. Az idei Médiawave fesztiválon 35000 ember volt
jelen. A film és tánc Fesztiválok kiterjesztésével, országos ill. nemzetközi jelentõségû programmá fejlesztésével jelentõsen növelhetõ a Városunkba jelenleg érkezõ turisták létszáma és növelhetõ az itt töltött vendégéjszakák száma Ehhez
nyújt a jelenlegi koncepció egész éven át építészeti, infrastrukturális hátteret.

DUNAKAPU tér ÖTLETPÁLYÁZAT 2007 június
Történelem /Védelem/Jelképek
A Dunakapu tér a védelmi bástyák lebontása után lett a Város kapuja a Dunára. A védelem építészeti emlékei , a bástya és a várfal. A védelem eszközei a középkori sikátorok és a hadiút, jelképei a Vaskakas szobor és a Pálffy szobor. Az
olasz erõdítmény „füles” bástyája már korábban bemutatásra került, tervünkben azonban fõ hangsúlyt kap, nagyobb aurával bír. A középkori sikátorok utcavonalát kivezetjük a Dunáig, értelmet és funkciót adva nekik. Ezekkel a Gyõrre
jellemzõ sajátos, alternatív feltárási útvonalakkal világítunk rá a Dunakapu-Széchenyi tér összekapcsolásának lehetõségeire, fontosságára. A sikátorok rehabilitálásával a sarokerkélyes kereskedõ polgárházak barokk épületegyüttesét
új gyalogos zónákkal keltjük életre. Így a környezõ házak alsó szintjei kereskedelmi szempontból felértékelõdnek. Ez a záloga a mûemléki együttes további megõrzésének.
A Dunával párhuzamosan haladó valamikori hadiút jelleg átalakul, a piac az áru és korzó a szellemi „átrakó „ veszi át a szerepét, sokszorozza fontosságát, fokozza a Városban elfoglalt súlyát. Kulturális és kereskedelmi szempontból is
fontos felértékelni ezt a sokáig elhanyagolt részt.

A DUNAKAPU vastag falú, kúpos formájú , kõböl emelt kaputorony jelképe, idézete eredeti helyétõl távolabb, a híd pillér helyett az Újkapu utca torkolatába kerül, a Szentdombi bástya helyére. Az épület modern építészeti eszközökkel,
formai utalásokkal transzformált, de kaput nyit a Dunára, tetején kilátó készül, belül pedig képet kapunk Gyõr turisztikai, kulturális film, zenei és táncéletérõl. A folyamatos bemutatószínház jelleg mellett az európai szintû VASKAKAS
BÁBSZÍNHÁZ is méltó helyet kap. A gyermekek számára nyitja a képzelet és fantázia kapuit. A Teleki utca torkolatába kerül a szobrászati eszközökkel megformált VIZI KAPU, a szökõkúttal, harangjátékkal felöltöztetett modern stáció. Itt
bemutatható a gyõri találmány , a BÉKEGONG is.A nappal solárpanelekkel gyûjtött energiát felhasználva mobilként mozoghat , este különbözõ színben megvilágítható a vízfüggöny és szökõkút.A téren helyezkedik el a Vaskakas szobra,
melyet méltó környezettel, medencével, ivókúttal szegélyezzük, találkahellyé formáljuk át, megteremtve a Város régi-új jelképét.
ADunaszeren kiépült ipari vágány bontása után is felmerül a Móricz Zsigmond utcán haladó nem kötött pályás közlekedõ eszköz felújítása tömegközlekedési célokkal. ( DOTTO)
A Dunakapu tér észak-keleti oldalán még fellelhetõ KAZAMATÁK bemutatása elengedhetetlen, történelmi városközpont több kort átívelõ rétegeit külön szinten, de egy helyütt lehet bemutatni. Ez a hely ideális lehet egy kis helytörténeti
fotógyûjtemény bemutatására, éppúgy mint a természetes fénnyel megvilágított mélygarázs belsõ falai.
RÉV - HÍD / Intermodális közlekedési csomópont, különszintû forgalom, süllyesztett parkoló /VIZI TÉR

Duna-kapu bástya helye, a hídfõ az áruszállítás színtere, vízi és vasúti közlekedési átrakó volt, mely az egyik legfontosabb közlekedési gócpont ma is. Belváros és Révfalu közötti kapocs, a Kossuth híd a mai forgalom számára már
elviselhetetlenül szûk keresztmetszet, közúti, tömegközlekedési és gyalogos egyidejûség lehetetlenné teszi a megfelelõ áteresztõ képességû csomópont kialakítását.

Új Sziget-Révfalui híd és az Ipar utcai híd megépítésével enyhül a helyzet, a Kossuth híd egyre inkább gyalogos szerephez jut ( gyõri „Károly híd” ), Csak a két városrészt köti össze átmenõ forgalom nélkül.

Abuszmegállók helyükön maradnak, itt kap végállomást az ingyenes gyõri DOTTO, melynek segítségével a turisták bejárhatják Révfalut, Szigetet, a Belvárost. ABelvárosi üzletekbe igyekvõk 15 percen belül bármelyik üzletbe eljuthatnak
esõtõl védetten.
Anagy kapacitású rakparti fedett, de nyitott, illetve a tér alatti fedett parkolás a záloga annak, hogy a Belvárost az átmenõ forgalomtól tehermentesítsük, illetve a Belvárosi üzletek forgalmát megõrizzük, fokozzuk.
Az utóbbi évek tendenciája a Belváros üzleti életének hanyatlását mutatja, melynek fõ oka a meg nem oldott parkolás.

Atörténelmi idézetekkel teleszõtt koncepció a sikátorok, a kazamaták és a jelképként kezelt építmények sorát mutatja fel a mai kor szellemében, annak kiszolgálására.

Nagy léptékû beavatkozásra van szükség, mely egyszerre enyhíti a forgalmi és parkolási gondokat, majd lehetõvé teszi a Belváros és a Duna vizuális és fizikai kapcsolatát.

Építészeti, közlekedési eszközök újragondolásával, a különszintû közlekedés megoldásával megteremthetõ az az ideális helyzet, amikor a gyalogos, sétálóutcákkal, hangulatos sikátorokkal teleszõtt Belvárosi milliõ akadálytalanul lejut
a Dunához.Atömegközlekedés így prioritást kap.

„Gyõrnek bírnia kell mindazzal amit modern várostól a mai kor megkíván, s lehetõleg ki kell fejlõdnie…
Az én lelkesedésem és határozottságom úgy látom másokba is bizalmat és bátorságot öntött,
Szétkergetve az érdekek közjóval kendõzött hadát, s teremtett olyant, amit csak álomnak mertek tekinteni.”
Zechmeister Károly 1884-1905

„A város összbenyomása minden idegenre, mondhatni meglepõ.
Egyenes és széles szabású utcái, csinos épületei, élénk forgalmi élete,
a Dunán úszó hajók sûrûn rakott árbócai, közhelyiségeinek tisztasága,
a lakosság élénk szelleme- mind olyan tényezõk, amelyek elsõsben is elõnyösen
hangolják az utast”
19 század végi leírás Gyõrrõl

„ A gabonakereskedelem csúcspontján a helyi vállalkozók birtokában 31 hajó volt.
A korabeli teret és a vizuális élményt tehát a gabonakereskedelem formálta.
Az egykor oly hatalmas és tekintélyt adó bástyarendszert már igen korán az 1810-es évektõl lebontották.
Az így felszabadult tér új szerepet kapott…A közeli rakpart itt találkozott a vasúttal.
Itt rakták ugyanis vagonokba a gabonát, fát és egyéb termékeket, hogy továbbítsák Ausztria és Németország
piacaira.
A barokk belváros peremén kezdett egy egészen más élet kiformálódni.”
Szakál Gyula : Az otthonos város Városi terek, találkozási pontok MÛHELY Folyóirat 2006/6
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