
A Ferenc tér rendeltetése a rehabilitált városszövetben elméleti síkon 
hasonló a városi lakózónákban fellelhető kisebb terekkel. Használata 
ugyanakkor többsíkú, felülete széttagolt, így kisebb feszültségek, 
ütközéspontok jöttek létre a teret eltérő módon használó kliensek, 
illetve a tér építészeti, kertépítészeti elemei között is.

Az utak a térfalaknak szorosan feszülnek, szigetként kiemelve, 
de egyben el is zárva a változatosan burkolt és füvesített parkot. 
A tér gyalogosan nehezen körbejárható, belső szerkesztettsége 
kényszeresen tárul fel a gépjárművek elől a parkba menekülők 
számára.

Egy városi tér a kikapcsolódásról, szabadságérzetről, a térfalak 
kitolásáról, közösségi interakciókról szól. Mint lüktető ér, a vendéglátás, 
csoportos foglalkozás, közösségi reprezentatív események színtere. 
Alapvetően hálós működésű. Az egyén a helyszínen döntéseket 
hoz. Ha a tér túltervezett, előre defi niált, akkor a döntési szabadság 
redukálódik, a tér nem működik rendeltetésének megfelelően.

Szükségesnek tartjuk, hogy a Ferenc tér az épített térfalakig feszüljön, 
a határoló, jelenlegi és leendő földszinti funkciók is helyet kapjanak 
a tér életében. Ha a kommunikáció létrejön, a határvonal mentén 
a tér élettel telítődik, felértékelődik.

A térrel határos funkciók és kliensek helyigénye, élettere elkülönül 
a közösségi téresemények helyigényétől. A közúti adottságok 
kényszerűen keretezik a pihenő parkot, annak zöldfelületeit és 
burkolt részeit egyaránt.

A léptékből és a relatív erős közúti forgalomból fakadóan a 
Ferenc tér legkomfortosabb zónái a középső sávban találhatóak. 
Indokoltnak tartjuk a közösségi eseményterek, játszóterek, pihenők 
zaj- és szmogvédelmét, valamint az áthaladó és az akció zónák 
elkülönítését.

Olyan beavatkozásra van szükség, mely a tér lehető legtöbb 
feszültségforrását feloldja, az egyes funkciók valós helyi térigényeit 
kielégíti, működését értelmezi, rendszerezi.
Mindemellett fontos szempont volt a gazdaságosság, a létező 
burkolatok felhasználása .

A terv egy funkcionális keretet defi niál, mely több szinten is kezelni 
képes a teret határoló kliensek és közlekedő utak igényeit: kibővíti 
a járdákat, teraszoknak ad helyet, parkolókat rendszerez, keretező 
gyalogutat hoz létre, csökkentett forgalmú utakat vezet át. A 
felszabdalt zöld területek csoportosítással használhatóbbá válnak. 
A park középső, zaj-, por- és szmogvédett sávjában, a gyalogos 
útvonalaktól szegmentált irányultsággal kap helyet az összes kültéri 
időtöltési funkció: pihenő- olvasó tér, játszótér,  rendezvénytér. 

A járdák rovására kialakított elszórt parkolók szűkítik a gyalogos 
közlekedést, a környező földszinti funkcióktól elvágják a teret; 
csupán részleges vizuális kapcsolat áll fenn.

A téren elszórtan találhatók földszinti kiskereskedelmi, szolgáltató 
egységek, jelen van pár kávézó, étterem, közösségi helyiség. A 
járdák jelenlegi helyzete és a parkoló autók miatt ezek a funkciók 
nem tudnak kapcsolatot teremteni a térrel.

A tér jelenleg nem megkerülhető, helyette a burkolt sétányok 
organikus módon szövik át a teret. Nincsenek kijelölt használati 
terek, a gyalogos útvonalak keresztezik mind a zöldfelületeket, mind 
a burkolt teresedéseket, így rendezvény vagy foglalkozás esetén a 
résztvevők és áthaladók zavarják egymást.

HELYZETKÉP ... PROBLÉMATÉRKÉP ...

KONCEPCIÓ ...

A bálnák eredeti funkciójukat nem képesek betölteni, 
balesetveszélyessé váltak. A központi pavilon nehezíti a gyalogos 
közlekedést, rendezvény esetén gátolja az áthaladást. A 
zenepavilonok csak alkalmilag használtak, létjogosultságuk és 
építészeti kialakításuk kérdéses. A játszóteret kettészeli egy 
gyalogos tengely, a gépjármű forgalom közelsége miatt felügyelete 
nehézkes, a gyermekek számára ezért veszélyes.

kifeszít kommunikál

csoportosít elrendez
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A teret kintről befelé haladva egy szélesített gyalogos, egy autós sáv, 
valamint egy, a park mentén végigvonuló járda keretezi. A külső járda 
mentén található parkolókat átcsoportosítjuk a tér két rövidebb oldalára. 
Ezáltal kiszélesedhet a gyalogosok tere; a peremek földszinti funkciói 
közvetlen kapcsolatba kerülnek a térrel. A parkot szegélyező járda 
pedig könnyíti a közlekedést, illetve lehetővé teszi a tér változatosabb 
bejárását. A keret burolata a parkból felszedett elemekből alakul ki.

Célunk a belső térnek mint átközlekedési helynek a mérséklése. Az 
áthaladó forgalmat gyengíti az ezek irányára merőlegesen pozicionált 
tér, melyet a zöld felületek tesznek védettebbé. A tér alapvetően 
négy részre tagolódik. A peremeken olvasó- pihenő teret kapnak 
helyet, középen pedig egy játszó- illetve rendezvénytér található, 
mely közösségi délutánoknak is helyet adhat. Nyáron a játszótér illetve 
az egyik pihenő  mentén elhelyezett párásító berendezés mérsékli a 
levegőt.

A zöld területek ekkora felületeken kölönböző karakterű  növények 
telepítését is lehetővé teszik. A létező fákat a park teljes területén 
megtartottuk.  A tér ezekhez igazodva alakult ki.

A mellékhelyiség mint különálló építmény szükségessége kérdéses, 
ezért javasoljuk annak eltávolítását. Amennyiben tényleges igény 
volna köztéri mellékhelyiségre,  javasoljuk ennek egy peremépületbe 
való integrálását.

Teljes terület   12200 m2

                                 létező/ tervezett
Zöld terület                 3970/ 4550 m2
Burkolt felület             8230/ 7650 m2
Burkolt - gyalogos     5706/ 5510 m2
Burkolt - autós           1950/ 1540 m2
Parkoló                          36/ 36 db.
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