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lámpás gyalogátkelő

1_ Szondi György sétány lakótömbje: A Komját Aladár utca - Madas József utca - Dobó István utca és a Komlói út közötti társasházas beépítés által
meghatározott közterületi felület

• A Komlói út mentén elhúzódó társas lakóépületek rendszerébe illeszkedik bele ez a lakóterület is. A telepszerű lakótömb mélyebben ékelődik be a családi házas övezet
szövetébe. A Komját Aladár utca északi oldalán szolgáltatási funkciókat ellátó lakó- és más egyéb épületek találhatók, melyek már szinte  utca-szerű helyzetet hoznak
létre. A Szondi György sétány északi vége kiszélesedő torkolattal kapcsolódik a Komját Aladár utcához. Az így előálló képlet  csak sok megkötéssel válhat egy
többfunkciós, közösségi használatra alkalmas városrész-alközpont helyszínévé! Olyan „hellyé”, amely képes saját karaktert és identitást kölcsönözni a környéken lakók
számára. Azonban ilyen szerep kialakítására csak nagyon kevés hely alkalmas Meszesen.
Ezért
Munkánkban a Szondi György Sétány és a Komját Aladár utca környezetében egy határozottabb arculattal rendelkező, közösségi funkciókat ellátó
köztérrendszert szeretnénk kialakítani.
• A Dobó István utca és a Komlói út közötti társasházas beépítésű területen, a nagyjából egy utcatömbnyi közterületet, a Szondi György sétány fűzi össze és egyúttal
választja ketté. A telepszerűen kialakuló tömb közterületi rendszerét értelmezi és rendezi össze a sétány képlete. A tömb keleti részén az egymáshoz közel álló épületek
hármas egységei már-már „udvar-szerűen” kialakított zöldfelületeket fognak közre, melyek az utcás telkek hangulatával nyílnak a sétányra. Ezek a „telkek” egy szorgalmi
útról tárhatók fel gépkocsival. A Szondi György sétány „publikusabb” és reprezentatív szerepet betöltő tengely, míg a lakóépületek által közrefogott belsők, „intimebb”
zöldfelületek.
Ennek megfelelően a sétány és a belső „udvarok” megkülönböztetett használati karakterét szeretnénk hangsúlyosabbá tenni, és egymástól elkülöníteni -
miközben törekszünk a két használati funkció közötti szerves kapcsolat megerősítésére is.

A Szondi György sétány lakótömbjét három megkülönböztetett részterületként tárgyaljuk a későbbiek során:
a . Szondi György sétány maga
b . Komját Aladár utca
c . A lakóépületek által közrefogott belső, „intimebb” zöldfelületek

· c lakóépületek által közrefogott belső, (intimebb) zöldfelületek

A meszesi társasházas tömbök közül itt tapasztalható az utóbbi évtizedben a
legnagyobb ingatlanforgalom. Minden épület vakolati rendszere rendben van
tartva és folyamatosan beépülnek a tetőterek. Megállt a lakosság
elöregedése és sok gyermekes fiatal pár költözött a területre.
A legfontosabb feladatnak ezen zöldfelületek kihasználatlanságának
javítását, a használati lehetőségeik bővítését tekintjük. A funkció-
megerősítés elve mögött az a szándék áll, hogy az épületek közötti
zöldet az ott lakók kisebb és zártabb közösségei használhassák
intimebb társasági események és a pihenés céljával. A cél az, hogy a
kibővült használati lehetőségek következtében minél inkább a saját
területüknek érezhessék a lakók a zöld felületet, és így fenntartásában-
gondozásában egyre aktívabb szerepet vállaljanak.

- Minden második egységben kialakítunk egy kisebb területet asztallal és
ülőpadokkal; valamint egy kisebb, néhány elemből álló játszóteret az
ülőfelületek környezetében. Minden térsejt szegélyén szerény, alig feltűnő
pergola alakítható ki, amely lugasként rendezi a növények lombját a terület
védelme érdekében. Helyenként vadszőlőt futtatunk a pergolára, helyenként
pedig a meglévő bokrok és fák koronájához alakítjuk. Formailag harmonizáló
ülőbútorok és pergolák kerülnek egy-egy területegységbe, de minden egység
egy kicsit más-más variációt hoz létre, és más motívummal teszi karakteressé
az "udvart".

- Minden épület bejárata előtt rendezetlen az előtető. Ezért javasoljuk, hogy a
köztér-megújítási program terhére kerüljön egységes edzett üveg előtető
minden bejárat fölé, amelyen az adott "udvar" karakterére igazított variációs
motívumok megjelenhetnek. Egyúttal létrejöhet az a konkrétan megfogható
pont, ahol a lakók személyes tulajdona találkozik és gazdagodik a köztér
megújítása által.

- Az épületek megközelítése jelenleg egy aszfaltburkolatú úton keresztül
történik. Az épület előtti parkolást megszüntettük. Az épületek előtt csak egy
3,5 m-es burkolt felület marad, amely biztosítja a bútorszállító autók, mentők,
tűzoltók behajtását. Parkolásra csak a belső "udvarok" szélén lenne
lehetőség. Ezáltal az épületek előtti terület nagysága lecsökken, a zöld
felületé pedig ugyanannyival növekedhet. Természetesen a zsákutca is csak
behajtási engedéllyel rendelkezők számára használható gépjármqvel, és csak
kizárólag a ki- és berakodás idejére.

- A beavatkozások csupán finom szegély- és burkolatképzési eszközökben
merülnek ki. Azt szeretnénk elérni, hogy a visszafogottan használt
eszközrendszer alkalmazkodjon a terület már meglévő karakteréhez, de
közben képes legyen finoman árnyalt arculatot kölcsönözni a lakótömbnek.

- A zöldfelületek sétány felöli záródását enyhén emelkedő támfalak zárják le,
amelyek enyhe ívvel vezetnek fel az épületek előtti burkolt felületre. A változó
terepszint kisebb támfalaiként és kis ülőfelületként működnek, és előregyártott
monolit VB elemek sorolásával építhető meg.

 - Minden lépcsőház bejáratával szemben pihenő padok kerülnek.
- A tömb déli oldalán a legutolsó zöldfelületi egységben javasoljuk két
kisméretű gumiőrlemény burkolatú kosárlabda pálya kialakítását. A pályákat
ülőpadok és alacsony védőháló veheti körbe. A terület utcával határos oldalán
kis- és közepes növekedésű fákból valamint cserjékből határoló növényfalat
kap.

- A téren áthaladó gyalogos forgalmat csak a célforgalomra korlátoztuk. Nem
szerencsés, hogy a belső zöldfelületen halad keresztül a buszmegálló
gyalogosforgalma.

- A lakóházak közötti zöldfelületek és a növényállomány kiemelkedő
környezeti feltételeket biztosítanak. Ezért karakterüket nem kívánjuk
megváltoztatni vagy állományát csökkenteni. Azonban az elöregedet, beteg
és túlnőtt cserje és fás állomány ritkítandó, ifjító metszéssel újraéleszthető, a
szükséges faápolási munkálatokat el kell végezni. A gyepszint is felújítást
igényel.

(A sétánytól nyugatra lévQ lakótömb rész zöldfelületei ugyanazon elvek és
ugyanazon eszközrendszerek segítségével újíthatók meg egy következő ütem
végrehajtása során. De a tömbbelsők kezelésének követnie kell a keletei
oldalon kialakított elveket, és a két oldalnak egységet kell képezniük. A
további parkolási igények kielégítését a belső területek védelme érdekében a
Dobó István utca lakótömbbel határos részének 1.5 m-es bővítésével
párhuzamos parkoltatással javasoljuk megoldani a későbbiek során.)
�

· a Szondi György sétány
A sétány egyfelől az épületek közötti zöld felületek kapcsolatát biztosítja, másfelől pedig egy
átmenő sétaút, ami településszerkezeti értelemben feltárja a tömböt és nyilvános közösségi
funkciókat képes megjeleníteni. Ezért a Szondi György sétány átformálásakor a pihenő-sétaút
funkcióját szeretnénk erősíteni. Lehetőséget biztosítva a társas érintkezéssel egybekötött
kikapcsolódásra.
Másrészről viszont a hely képes kell legyen bizonyos aktivitásokat is befogadni. Fontos szempont,
hogy a térbútorok és plasztikák reprezentatív szerepük mellett közösségi aktivitást igénylő köztéri
funkciókat is ellássanak. Lehetőséget kell adni interaktivitást igénylő tárgyak elhelyezésére,
amelyek értelme a tárgy és használója közötti kapcsolaton alapszik, és dialógust generál a
lakókkal mind fizikai mind kulturális értelemben.
A sétány a településrész „főutcájának” szerepét nem láthatja el, de egy minőségi hangsúlyt
képes létrehozni és ezáltal szűkebb környezete számára a mainál nagyobb vonzerőt tud
majd biztosítani. Pályázatunkban olyan beavatkozásokat javasolunk végrehajtani, ami képes
a jelenleg leromlott közterületet az emberek mentális térképére pozitív előjellel
visszahelyezni.
Minden korosztály számára egyaránt vonzó helyé kell váljon a sétány. A sétány kiszélesedései
képesek kisebb rendezvények és találkozók helyszínévé válni, és itt  kapott helyet két korosztályos
játszótér, valamint biztosítottuk a görkorcsolyázható térburkolatot. Helyet kapott egy kisebb szökő-
és ivókút is. Egy kortárs térplasztika létrehozásának helyét biztosítottuk a sétány déli végpontjánál.
A parki burkolati rendszerek többszintűek. A gyermekjátszóterek és a sportpálya gumiőrlemény
burkolatúak. A főtengely kőburkolatú, míg a másodrendű sétautak térkő burkolatúak.
Ugyanakkor morfológiai szempontból sem az északi sem pedig a déli végződése nem megoldott a
sétánynak. Nem fejezi ki azt a szituációt, ahol valami elkezdődik, vagy azt, ahol valami véget ér. A
sétány déli végződése szinte csak megszűnik és nem jön létre az a kapcsolódási elem, ami
értelmezi az utca és a sétány közötti minőségi különbséget.

Feketegyémánt tér
A tér voltaképpen pszeudó keretes beépítésként
értelmezhető. Az épülettömb belsejében kialakuló
köztér udvarszerű kialakítása az ott élő lakók igényeit
szolgálja elsősorban. Az általunk megfogalmazott
javaslatok ennek a funkciónak a kiteljesítését
szolgálják.
- Olyan funkciók működését kívánjuk erősíteni, amelyekre
igény mutatkozik. A játszótereket és a pihenő területeket
építjük újjá. Valamint kialakítjuk a felnőttek társas
kapcsolatainak létrehozását biztosító helyeket. Néhány
apró igény kielégítését is rendezett keretek között
biztosítjuk - így például ruhaszárító kötél állványát
helyeztük el.
 - A belső térrészt szimmetrikusan négy egységre tagoltan
alakítottuk ki:
A középső térész egy pihenő park funkcióját kapja. A
növényzet sűrűn benőtt. Megfelelő kezeléssel az
átláthatóság biztosítása szükséges.
A két kisebb átmenti egység kisebb-nagyobb közös
események és a találkozás lehetőségének formáltuk meg.
Itt pergolával ellátott ülőfelületeket, körbeülhető asztalokat
hoztunk létre teraszos kiképzéssel. Megjelenik egy ivó- és
egy szökőkút is.
A két szélső egység a pihenés parkszerűen kialakult
helye lesz játszótérrel és ülőpadokkal.
-A zöldfelület és a gyalogos ösvények megújítást
igényelnek. A fák és bokrok felújító metszést kapnak és
az elöregedett, beteg egyedeket pótoljuk. A terület
átláthatóságának megfelelően alakítjuk a fák és bokrok
koronaszintjét.
- A parkolás lehetőségét a tömbön belül megszüntettük,
viszont a tömb keleti és nyugati széle mentén, kívül
alakítottunk ki újabb parkolókat.
- Javasoljuk a Komlói út és a tömb közötti részen az ülő
padok felszámolását, és a vizesárok befedésével a
felszabaduló helyen kerékpáros útvonal jöhet létre.
- Javasoljuk a garázssor burkolati rendszerének
felújítását. Hosszú távú fejlesztési javaslatként ajánljuk a
tömb déli oldala mentén haladó út meghosszabítását a
majdan kialakítandó új út irányában.
�

· b Komját Aladár utca
A Komját Aladár utca a környék laksűrűségéhez képest nem kellően tágas ahhoz, hogy igazi főutca szerepre tarthasson igényt. A Szondi György Sétány és a Komját Aladár utca
torkolata jelenleg nem megoldott: Nincs olyan burkolati és térszervezési kialakítása, amely lehetővé tenné a közösségi használatot, vagy a szolgáltatások megfelelő színvonalú
kialakítását. A torkolat jelenleg csak parkolóként funkcionál. A Komját Aladár utca főartériává alakítása esetén elvész az utcaszerű kialakítás lehetősége. Összeszűkül az útburkolat
és az épületek közötti terület, így elvész a potenciális lehetőség, hogy a környék multifunkcionális alközpontja létrejöhessen - amely véleményünk szerint az adott helyzetben
stratégiai cél kell legyen.

A Komját Aladár utca főartériává alakítását csak a Dobó István utca és a Komlói út közötti szakaszának egyirányúsítássával javasoljuk. Az egyirányúsítással adódik a kisebb
forgalmi terhelés és lehetőség nyílik párhuzamos parkolóhelyek kialakítására; a kereskedelmi és szolgáltató funkciók pedig kedvezőbb módon alakíthatók ki az utca északi oldalán.

Javasoljuk a sétány torkolatának térszerű kialakítását. Olymódon, hogy burkolati minőségében és mikroarchitektúrájában megfeleljen ünnepi rendezvények lebonyolítására, de a
hétköznapok során továbbra is biztosítsa a parkolási lehetőséget. Ugyanakkor fontos, hogy a hétköznapok során is képes legyen a találkozás, az időtöltés helyszíne maradni. Azt a
térkialakítási megoldást javasoljuk, amely a CBA-ábc melletti kisebb felnyitást egységben kezelné a torkolat kialakításával. A hétköznapok során a Komját Aladár utca ketté osztja
ezt az egységet, de nagyobb ünnepek alkalmával lezárható legyen az utca ezen a szakaszon.
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átmenő gyalogos forgalmi útvonal

kerékpár közlekedés

 tervezett busz közlekedés

jelmagyarázat

intenzív beépítés

családiházas beépítés

javasolt futóösvény

tervezett útbővítés

ajánlott útbővítés

Műalkotások, játszóterek

Fontos szempont, hogy a térbútorok és plasztikák reprezentatív
szerepük mellett közösségi aktivitást igénylő köztéri funkciókat is
ellássanak. Lehetőséget kell adni interaktivitást igénylő tárgyak
elhelyezésére, amelyek értelme a tárgy és használója közötti
kapcsolaton alapszik, és dialógust generál a lakókkal mind fizikai
mind kulturális értelemben - legyen az valamilyen jelentést hordozó
műtárgy, esetleg vizuális vagy használati élményt nyújtó térplasztika.
Esetleg lehetőséget kell teremteni olyan felületek kijelölésére a
területen vagy annak környezetében, ahol a városi létforma írásos és
képi kifejezésmódjai megjelenhetnek. A „Városi írott kultúra
emlékműve” az önkifejező energiák számára biztosít felületeket,
amelyekre firkálni, rajzolni, sprayzni lehet. Így a tér használóinak
önkifejezési formája szabályozott keretek között találja meg a maga
helyét - és ezzel esély mutatkozik arra, hogy a többi tárgy ne essen
rongálás áldozatává. A graffitik, tag-ek, szövegek, rajzok egyfajta
„vizuális szöveg textúrává” minősülhetnek át, amely képletesen
szólva a tér narrációjának változó emlékműveivé válhatnak az idők
során. Hasonlóképpen krétával rajzolható felületeket tervezünk a
kisgyermekek számára a játszóterek közelében.
A jelenlegi tervek tartalmazzák a „Városi írott kultúra
emlékművének” helyét a sétány déli tengelyénél. A jelenlegi anyagi
keret terhére nem tartjuk megvalósíthatónak az emlékművet, de a
tervezett átalakítás a lehetőséget teremthet létrejöttéhez, és
ösztönzőleg hathat a közösségre, hogy önmaga számára teremtse
meg a mű létrehozásához szüksége anyagi fedezetet. Így olyan „ügy”
jöhet létre, ami talán közösségteremtő energiák mozgósítását
eredményezi.


