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Műleí rás

A Ferenc  tér  8 évvel  ezelőtt  nagyszabású,  komplex  felújí táson
ment  keresztül.  Eredeti  elképzelésünk  szerint  csak  kisebb
léptékű  átalakításokat  terveztünk  volna,  de  jobban
megvizsgálva  a tér  működését  és  figyelembe  véve a közösségi
fórum  eredményeit  újrastrukturáltuk  a teret,  minél  több
meglévő  beépített  és  szellemi  értékét  megtartva.

Alapvető  strukturális  átalakítás

Első  ütemben  a térbeli  strukturális  problémákra  válaszolunk.
Javaslatunk  szerint  a tér  hosszanti  tengelyével  megegyező
irányú nyújtott  téri  szakaszok  alakulnak  ki,  ahol  a teret  övező  út
átformálásával  diffenciált  és  intenzíven  használt  közterületi
rendszer  jön  létre  támogatva  a forgalom  csillapítás  felvetését.
Ezeken  a szakaszokon  megszüntetjük  a parkoló  helyeket  csak
az  ideiglenes  buszparkolót  tartjuk  meg.

Az utak  tervezett  geometriája  a tér  hosszanti  oldalain  a házak
előtti  járdaszakaszhoz  csoportosít  felületeket,  külső  teret  adva  a
főbb  érkezési  tengelyeknek  (pl.  Tompa  utca)  és  a tér  köré
csoportosuló  vendéglátó-  és  közösségi  funkcióknak  (pl.  Nyitott
Nappali).

A tér  rövidebb  oldalain  intenzívebb  parkolási  rendszert
tervezünk  25%-kal  növelve  a parkolók  számát.

A tervezett  belső  teret  (körbejárható)  tematikus  zöldfelületté
alakítjuk,  melyet  átmenő  utakkal  tagolunk  (intenzív  zöld  felület
- játszótér  - piknikező  - intenzív  zöld  felület).  Az utak  a Tompa
utca  tengelyét  követik  és  a meglévő  ivókutak  helyzetéhez
igazodnak.  A szélső  utak  által  határolt  szélső  cserjés  sáv a
területen  belül  megtartjuk  a kibukkanó  bálnák  geometriáját.  A
hullámzó  felületeket  izgalmas  játszó  és  piknikező  hellyé
alakítjuk.

A védett  műemlék  pavilon  átalakításával  kulturáltan
használható  ingyenes  illemhely  alakul  ki.  Javasoljuk,  hogy  a
pavilonba  ne  csak  a köztéri  illemhely  üzemeljen,  hanem
egészüljön  ki kávézó/parkőr  helyisége/közösségi  és  társasjáték
kölcsönző  funkcióval,  funkciókkal.  Így biztosítva  az  illemhely
megfelelő  üzemeltetését  is.

A strukturális  átrendezésnél  a meglévő  elemes  burkolatokat
újrahasznosí tjuk  és  kb.  a 80%-a  új  kiosztásban  visszakerül  a
területre.
A közvilágítási  rendszert  újra  kell  gondolni  a megváltozott
nyomvonalak  függvényében,  a meglévő  lámpatestek
felhasználása  mellett.
A bálnák  meglévő  vízgépészete  elavult,  az  új  vízjáték
elhelyezését  a Tompa  utca  tengelyébe  javasoljuk.

A tér  karakterét  és  méreteit  figyelembe  véve nem  javasoljuk
kutyafuttató  elhelyezését.  Bízunk  a Nehru  partra  tervezett
komplex  kutyafuttató  megvalósulásában.

További ütemezés  - kiegészítések

Köztéri  bútorok

A hosszanti  burkolt  terek bútorzatát  felváltva  a területhez
kapcsolódó  földszinti  szolgáltatók  és  a az  átalakítás  során
telepítendő  köztéri  bútorok  határozzák  meg.  A kávézók  és
éttermek  a kapcsolódó  felületekre  kitelepülhetnek,  a
zöldfelülethez  kapcsolódó  burkolt  területeken  pedig  közösségi
foglalkozásoknak  (pl.  Nyitott  Nappali)  eseményeknek
szeretnénk  teret  adni.  Természetesen  ezek  a bútorok  a
programok  előtt  és  után  egyéni  használatnak  a felületei.
A zöld  felület  belső  területein  2 csoport  egyszerű
ülőbútorcsoportot  tervezünk,  ezek  egyaránt  alkalmas  a kreatív
edzésekhez,  társalgásra  és  rövid  pihenésre.

Pavilonok

A meglévő  fémszerkezetű  pergolákat  szétbontjuk  és  négyzetes
pavilonokat  alakítunk  ki belőlük  az  intenzív  közösségi  térben.  A
rugalmasan  alakítható  szerkezetek  kisebb  közösségi  események
központjaként  szolgálhatnak.

Futópálya

A környékbeli  iskolások  a Ferenc  térre járnak  futni,  ezért  a
belső  zöld  felület  körül  javasoljuk  a gumiörlemény  burkolatú
futópálya  kialakítását.

Játszótér

A zöld  felület  belső  terében  egy  kör  alaprajzúl  körülkerített
játszóteret  tervezünk.  A játszótéren  kreatív  geometrikus
játékok  kapnak  helyet,  valamint  a területe  részben  bekebelezi  a
kisebb  ‘bálna’  egy  részét.  A játszó  zónába  található  az  egyik
megtartott  ivókút  is.

A térre nem  terveztünk  intenzív  labdajátékoknak  helyet  adó
eszközöket  és  felületeket  figyelembe  véve a tér  akusztikai
adottságait.  A  műemlék  pavilonból  kölcsönözhető  játékok
tollaslabda,  frizbi,  petanque,  stb.  használata  aktív  mozgási
lehetőséget  biztosít.
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