MEGLÉVŐ ÉS TERVEZETT STRUKTÚRA / EXISTING AND PLANNED STRUCTURE

A koncepcióm két vezérelv mentén alakítottam ki:megőrízni és ráerősíteni a jelenlegi struktúrára,
illetve bővíteni a lakótelep és park közötti kapcsolatokat. Az igényeket, meglévő funkciókat
figyelembe véve a park fő szerepét a sporttevékenységek adják. Két pályát felújítottam, a köztük
lévő helyre fitnesz területet és közösségi tereket, a parkba futókört helyeztem el. A passziv
rekreáció érdekében bővítettem az úthálózatot és különböző berendezésű pihenőket alakítottam
ki. Lakossági igények alapján egy kutyafuttatót is terveztem a terület délkeleti részére. A park és
lakótelep kapcsolatát a Teller E. utca egyirányúsítása mellett, vegyesforgalmú úttá alakításával
erősítettem. Ugyanezt a célt szolgálja az akadálymentesítés és az “előkertek” kialakítása is. Több
okból is kifolyólag az előkerteket különbözőre alakítottam ki, de ezek tervezését a lakók bevonásával
javaslom. Esztétikai és ökológiai célokból a lakóépületek, a Hőközpont és a garázsok homlokzatának
zöldítését szorgalmazom.

LAKÓÉPÜLET
RESIDENTIAL BUILDING

FUNKCIÓSÉMA / FUNCTIONS

My concept has two main pillars: keep and develope the existing structure and strenghten the
connections between the estate and the park. Based on demands and existing functions the park
is keeping it’s role as sport area. I suggest to renew two sportgrounds, create an outdoor fitness
area and community spaces between them, while building a running track in the park. For passive
recreation I extended the path system and made rest areas. I also placed a pet area in southeast
to fulfill the community needs. I improved the connection of the estate and park by transforming
Teller Ede street into a oneway shared use road. The barrier free design of the front gardens serve
the same purpose. Because of several reasons every front garden was planned diﬀerent but I
suggest involving the inhabitants in the design process. For aesthetic and ecological reasons i
propose to create green facades on residential buildings, substation and garage buildings.
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KÖZPONTI SPORTTERÜLET / CENTRAL SPORT AREA

M 1:250

BEMELEGÍTŐ - FITNESZ TÉR / WARM-UP - FITNESS AREA

KONCEPCIÓTERV / SITE PLAN
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NÖVÉNYALKALMAZÁS / PLANTING DESIGN

BURKOLATOK / PAVEMENTS
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