Miket tartok ma a legfontosabb dolgoknak, mik foglalkoztatnak?
- gazdasági válság - a világ alakulása, változása
- valódi értékek keresése - ÉRTÉKIZÁCIÓ
- az ember ismét előtérbe kerül az áruval szemben
- minimum

- építészeti válság - át kell gondolni az építészek szerepét
a társadalomban (magamban)

valós igényekre,
szükségletekre válaszolni

- demokrácia - mi ez, hogyan működik, hogyan
jelenik ez meg az építészetben

ÖKOLÓGIKUS GONDOLKOZÁS

PARTICIPATÍV - közösség
bevonásával
történő TERVEZÉS

EGYÉN - KÖZ

- élhetőbb város?!
- URBANIZÁCIÓ - RERURALIZCIÓ

o. lépés
Budapest - Hungária körút-Moszkva-Móricz
- városlakók
- városvezetők
- befektetők
-

"A gyerekeknek a falodák és a
"drogos" disco-k helyett egy
normális találkozási, időtöltési hely
létrehozása - harapnivaló,
összetartás, művelődési központ,
olvasás, mozi

kiindulás

MIT?
HOVÁ?
MIÉRT?
használná-e?
mit tenne érte?
életkor?
nem?
foglalkozás?
egyéb - tagja-e valamilyen
közösségnek

ADATÉPÍTÉSZET +

megkérdezett
néni

HELYSZÍN:

FUNKCIÓ:
"művház" - közösségi hely

Közösségrehabilitáció
"szórólap" 1.o

KÖZÖSSÉGREHABILITÁCIÓ

adatépítészet

KÖZTÉR

- bevonás / részvétel
- köztérrehabilitáció (alkalmassá
tenni közösségi életre)
- kommunikáció a résztvevők között
információ csere-bere
párbeszéd - FÓRUM

UTCA
TÉR

tér

utca

TEREK a kijelölt területen belül?! (97 db)

internetes elérhetőség - információ csere lehetősége

PARTICIPATÍV - DEMOKRATIKUS
ÖKOLÓGIKUS - valós ígényekre, szükségletekre
támaszkodva lehet fejlődni
- újrahasznosítás
- optimalizálás
ADATÉPÍTÉSZET - az emberek is fontos részei
az adathalmaznak

vizsgált területen belüli terek

TÉRTÍPUSOK
1. Tér piaccal

2. Tér piac nélkül

Hunyadi tér
Rákóczi
Klauzál
Fővám
Csarnok
Garay
Lehel
Batthyány

tér
tér
tér
tér
tér
tér
tér

DIPLOMA 2o1o - A MI TERÜNK!

3. Hosszúkás tér

4. Kis-városi tér

5. "Furcsa" tér

6. Tér templommal

7. Foghíj tér

8. Nyitott tér

9. Tömegközlekedési tér

1o. Park tér

Almássy tér

Jókai tér

Mikszáth tér

Harminckettesek tere

Bakáts tér

Bástya tér

Roosevelt tér

Moszkva tér

Mechwart liget

Mátyás tér
József Nádor tér
Hild tér
Honvéd tér
Köztársaság tér
Köztelek tér
Erzsébet tér
Vörösmarty tér
Szabadság tér
Kossuth tér
Kálvária tér
Losonci tér
Molnár Ferenc tér
Ferenc tér
Nagy Imre tér
Corvin tér
Krisztina tér
Kerekerdő park

Liszt Ferenc tér
Nagymező utca
Gyulai Pál tér

Lőrinc pap tér
Gutenberg tér
Szervita tér
Egyetem tér
Vártanúk tere
Batthyány tér
Színház tér
Dob u. teresedés
Kéthly Anna tér
Allee tér
Gárdonyi Géza tér
Madách tér
Zsinagóga tér
Mária tér

Tér tér

Rózsák tere
Horváth Mihály tér
Szent István tér
Lehel tér
Szilágyi Dezső tér

Király utcai terecske

Jászai Mari tér
Bem tér
Clark Ádám tér
Ybl Miklós tér
Döbrentei tér
Petőfi tér
Vigadó tér
Batthyány tér
Germánus Gyula park

Ferenciek tere
Podmaniczky Frigyes tér
Nyugati tér
Baross tér
Kálvin tér
Deák Ferenc tér
Széna tér
Móricz Zsigmond körtér
Boráros tér
Gellért tér
Kodály körönd
Kosztolányi Dezső tér
Bethlen Gábor tér
Március 15. tér

Feneketlen tó
Millenáris park
Goldmann tér
Markusovszky tér
Károlyi kert
Szent István park
Ludovika tér
Haller tér
Király park
Tabán
Dózsa tér
Vérmező
Nehru park

VAN sok KÖZTERÜNK!!
- nem alkalmasak jó használatra?!
- nem tudjuk jól használni?!

KÖZÖSSÉGEK, ERŐFORRÁSOK, LEHETŐSÉGEK ?!
KÖZÖSSÉGREHABILITÁCIÓ FOLYAMATA?

2o1o.o6.22.

LAKÓÉPÜLETTERVEZÉSI TANSZÉK

KOMLÓSI BENCE

