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TERVEZÉSI KONCEPCIÓ - PARKREHABILITÁCIÓ

ALAPVETŐ SZEMPONTOK:

I. Történeti kert funkció helyreállítása
II. Mai igényeknek megfelelő közpark, kétféle használattal: 

● városi közpark
● “campus” funkció

A teljes rekonstrukció a park „előéletének” tükrében, illetve a jelenlegi / jövőbeli használat mellett nem tud megvalósulni, így a legjobb eredményre, a
TÖRTÉNETI KERT RÉSZLEGES HELYREÁLLÍTÁSÁRA törekedtünk.

I. Történeti kert funkció helyreállítása, alapvetően a történeti kertként védett kert területén belül

A részleges kerttörténeti helyreállítás koncepciója a szentimentális tájképi kert lényegi elemeinek, hangulatának újrafogalmazása és visszaállítása, melynek
általános elemei:
● szentimentális tájképi kerti hangulatok felidézése, 
● a növényzet jellegének visszaállítása,
● a tó és a park szervesebb fizikai és vizuálisabb összekapcsolása, 
● kerti utak visszaidézése,
● pontszerű, megtartott ill. rekonstruált, visszaállítandó elemek (kutak, szobrok, emlékművek, megtartása ill. visszaépítése „eredeti” helyükre), 
● kerthasználati igazodás a történeti „közelmúlthoz” (Ludovika korszak: közpark és oktatási színtér).



Ezen alapvetések alapján a tervezett, illetve részben megvalósult beavatkozások:

I. ütemben: 

● Kerti átlátások javítása
● Szoborprogram (részlegesen)
● Tó Ny-i oldalán rézsűalakítás
● Sziklakert (kőkert) rehabilitációja
● Tereprendezési rekonstrukció a Ludovika központi épület előterében
● Ahol lehetséges történeti nyomvonalra visszaépített kerti utak tájképi kertstílusban a történeti kert területén
● A növényállomány kialakításakor törekvés a ligetes térstruktúra visszaállítására
● Geometrikus kert kialakítása a történeti kutatások szerinti helyen, szökőkúttal, rózsakerttel (volt SEFT terület)

II. ütemben (megvalósítási ideje jelenleg nem ismert): 

● a jelenlegi kalandpark helyén kápolna visszaépítése, tanulópavilonok
● körülöttük lévő tájképi kert időszakát idéző utak rendszerének és ligetes térstruktúra kialakítása

Hosszú távon teljes rehabilitáció a cél: 

● a volt “SEFT” teljes területén a “campus” funkcióhoz igazodó új funkció
● a kívánatos növényzeti fedettség elérése (ligetes faállomány)



II. Mai igényeknek megfelelő közpark kialakítása, mely városi közparkként és a “campus” kertjeként egyetemi funkciókat is kiszolgál,
részben a történeti kertterületen belül, részben a külső “gyűrűben”

Városi közpark funkció kiszolgálása:
● Pihenő funkció kiszolgálása leülőhelyekkel, napozótérrel
● Meglévő játszótér részleges felújítása
● Sportterület fejlesztése (futóút, sportpályák, új játszóterek, street fitness és parkour)
● Rendezvények megtartására alkalmas terek és létesítmények (gyepes dísztér, Csónakda épület)
● Kiszolgáló funkciók: Csónakda épület, információs- és mosdóépület
● Csónakazásái lehetőség a tavon

Egyetemi campus funkció kiszolgálása:
● Az egyetemi épületek és a park kiszolgálását biztosító “Campus körút”
● Reprezentatív (“alakuló”) tér, a Campus tér
● “Lovasút” létesítése
● Rendezvények megtartására alkalmas tér, gyepes dísztér a Ludovika épület előterében
● Rendészeti emlékmű
● Országzászló elhelyezése

CÉL:  EGYSÉGES ÉPÍTÉSZETI ÖSSZKÉP KIALAKÍTÁSA VOLT
A parkban megvalósult új oktatási- és sportépület a mai kort jellemző funkcionális építészet alkotásai. 
A park belsejében eredetileg tervezett pavilonok XXI. századi kortárs építészeti szobrok. A zöld környezetben élénk színekkel megjelenő „tér-játékok” 
funkcionális szereppel bírnak (tanuló „odúk”, stb.). 
A visszaállított/visszaállítandó épületek („csónakda”, kápolna) idézik és megtartják a történeti kertben létezett néhai épületek funkcióját, méretrendjét, de 
vállaltan „mai” házak.
Az alkalmazott utcabútorok, berendezési tárgyak a modern kornak megfelelő, kortárs kialakítással bírnak.
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TÖRTÉNETI KERTTERÜLET - HELYSZÍNRAJZ
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TERVEZÉSI SZEMPONTOK
● egységes arculat - az Egyetem arculatának megjelenítése
● egyedi/művészi kialakítás figyelembe véve a történeti kert jelleget
● fenntarthatósági alapelvek
● ökológiai alapelvek figyelembevétele

PARKREHABILTÁCIÓ ELMARADT ELEMEI
● szobrok visszahelyezése
● sziklakert (kőkert) rehabilitációja
● kalandpark méretének csökkentése, a helyén új funkciók elhelyezése
● faállomány kezelése, eredeti ligetes struktúra visszaállítása
● cserje/évelő felületek kiegészítése/növelése

ÚJ IGÉNYEK
● közösségi terek fejlesztése
● kulturális tér létrehozása (szobrok/kiállítóterek)
● egyetemi és egyéb fesztiválok, rendezvények számára helyszín biztosítása
● tanulópontok
● kültéri kiállítóhelyek és installációk helykijelölése
● társalgó-, pihenő- és gyülekezőhelyek kijelölése
● okospontok (WI-FI, töltőhely) elhelyezése
● rekreációs területek fejlesztése
● fedett pihenőhelyek és tanulópavilonok
● egyedi berendezési tárgyak, bútorok
● ökológiai szempontokat figyelembe vevő növénytelepítések



KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET!

Szloszjár György


