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ELŐZMÉNYEK  

A Mezőkövesd út és Kisköre utca közöt-
ti lakótömbök két, viszonylag zárt parkot 
határolnak, amelyek jelenlegi állapota 
alapján, komplex fejlesztése időszerűvé 
vált. A Karcag utca és a Szerémi út kö-
zötti házak mellett húzódó parkban sem 
történt évtizedek óta átfogó beavatkozás. 
Ezek a parkok, a fennállásának 200. évfor-
dulóját idén ünneplő Albertfalva város-
rész központi területén helyezkednek el.

Újbuda Önkormányzata immáron három 
éve, a legtöbb esetben az érintett lakos-
ság bevonásával tervezi meg, készíti elő 
nagyobb közterületeinek megújítását. A 
2019. évi közösségi tervezési programjá-
ban szerepelt a Petzval Park, a Baranyai 

utcai lakótömbök által határolt parkok 
mellett a Mezőkövesd út és Kisköre utca 
közötti valamint a Karcag utca és a Szeré-
mi út közötti parkok is.

Így 2019. nyarán megvalósulhatott a 200 
éves Albertfalva városrész több olyan 
parkjának rendezéséről szóló társadalmi 
egyeztetés, amelyek megújítása idősze-
rűvé vált.
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KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS CÉLJA 

A lakosság bevonása egy adott fejlesztés-
be több szinten is megtörténhet. Minél 
mélyebben sikerül bevonni az érintette-
ket, annál nagyobb lesz az elégedettség 
(alacsonyabb az elégedetlenség) és an-
nál elkötelezettebbek lesznek a helyiek 
az ügy iránt. A társadalmi bevonás alatt 
a helyi közösség tagjai számára a város 
fejlődését érintő ügyek alakításába való 
beleszólás, részvétel lehetőségének biz-
tosítását értjük.

A TÁJÉKOZTATÁS a bevonás legalacso-
nyabb szintje, ami egyirányú kommuni-
kációt jelent a lakosság felé. Ebben az 
esetben az érintetteknek nincs lehetősé-
ge befolyásolni, alakítani a fejlesztést és 
még visszajelzést sem tud adni egy kont-
rolált csatornában. De előnye, hogy idő-
ben megkapják a megfelelő tájékoztatást 
arról, hogy mi történik a környezetükben.

A KONZULTÁCIÓ a bevonás mélyebb 

formája, amely során a fejlesztők és a la-
kosság között kétirányú a kommunikáció, 
dialógus alakul ki. A részvételnek ezen 
a szintjén már a kommunikáció is több 
csatornán zajlik, és van mód a lakosság 
részéről visszacsatolásra is. Ez megalapo-
zottabb döntésekhez, gördülékenyebb 
megvalósításhoz, gondosabb használat-
hoz, konfliktusok csökkentéséhez, kezelé-
séhez és a bizalom erősítéséhez vezet.

A Mezőkövesd úti parkok tervezésénél a 
társadalmi bevonás mind két szintje meg-
valósult.
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KÖZÖSSÉGI TERVEZÉS FOLYAMATA 

A lakossági bevonás három jól elkülönít-
hető szakaszban történt meg:

meghirdetés: 2018. júniusában indult 
a folyamat előkészítése, amely során a 
Fehérvári út - Vegyész utca - Szerémi út 
- Mezőkövesd út által határolt területen 
szórólapok kerültek minden postaládába 
és plakátok kihelyezésre.

kérdőíves felmérés: 2019. június 19-28 kö-
zött volt lehetőség online felületen kitöl-
teni azt a kérdőívet, ahol az érintett lakos-
ság megoszthatta véleményét a 3 érintett 
parkról. A problémákat és a területek ér-
tékeit fotók beküldésével lehetett jelezni, 
amiből a tervezés szakértői csapata több 
hasznos információt le tudott szűrni.

közösségi tervezés: A közösségi terve-
zés a három területen külön-külön, egy 
időben tartott kitelepüléssel indult. A 
megjelent lakosok kifejezhették saját el-

képzeléseiket a területek megújításával 
kapcsolatban saját terveik elkészítésével. 
Ezt követően két közös alkalom során ösz-
szegeztük a három park jelenlegi helyeze-
tét, sajátosságait, kérdőíveken keresztül 
érkezett véleményeket és a kitelepülése-
ken elkészített víziókat. A folyamat végére 
egyértelműen látszott, hogy mik azok az 
irányok, amelyet a helyi lakosság meg-
határoz a tájépítész számára a végleges, 
szakmai tervek elkészítéséhez.
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KÉRDŐÍVES FELMÉRÉS KIÉRTÉKELÉSE 

A kérdőívezés az egyszerű tájékoztatásnál 
mélyebb szintű lakossági bevonási esz-
köz. Ezáltal azok is hozzá tudnak járulni a 
közös gondolkodáshoz, akik a személyes 
találkozókra nem tudtak vagy akartak el-
jönni. A kérdőívezés felszínre hozta a főbb 
problémákat, értékeket, vágyakat, így a 
közösségi tervezési alkalmak már ezek is-
meretében történhettek meg. 

A kérdőívet 96-an töltötték ki az online 
felületen. A kérdőíves felmérés során azt 
kértük a válaszadó lakosságtól, hogy fo-
tón küldjék be a három helyszínen lévő 
problémákat, amelyekre egy fejlesztés 
során szeretnének megoldást látni és az 
értékeket, amelyeket meg kell tartani egy 
beavatkozást követően is.

! !

Probléma: kutyák kitiltása Probléma: elhanyagolt sétány

PROBLÉMÁK 

A beküldött probléma-fotók összhang-
ban voltak a későbbi kitelepülésen el-
hangzottakkal, miszerint a hajléktalanok 
jelenléte, a nem megfelelő kutyasétálta-

tás, a padok elhelyezkedése és néhol a 
zöldfelület állapota a legnagyobb gond a 
területeken. Problémákra az alábbi képek 
érkeztek:
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! !

Probléma: szemét a padok körül Probléma: életvitelszerű közterülethasz-
nálat

!

Probléma: leszakadó ágak
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!

!
Probléma: túl sűrű parkbútor elhelyezés

Probléma: megmaradt játszótéri szegélyek



9

ÉRTÉKEK 

A beküldött érték-fotók összhangban vol-
tak a későbbi kitelepülésen elhangzot-
takkal, miszerint a Kispiros játszótér, az 
igényes és dús zöldfelületek, és a sok pad 
jelenléte a legnagyobb értékek a terüle-
teken.

A terület értékei a helyi lakosság által kül-
dött fotók alapján:

♥

Érték: összehasonlító kép, a terület lombkorona-tömeg növekedéséről
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♥

Érték: új padok, asztalok

♥

Érték: padok, asztalok
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♥

♥

Érték: Szerémi út menti park

Érték: „Városligeti” típusú padok
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♥

♥

Érték: ligetes parkok

Érték: értékes zöldfelületek
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♥♥

♥

Érték: ping-pong asztalok

Érték: koros fák Érték: madárvilág
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ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK 

A kérdőív alapján a legtöbben futókört és 
még több padot hiányolnak a területről. 
Azonban a futókört csak kevesen tervez-
tek be az első alkalom során készített kon-
cepciójukba. A három érintett területen 
pedig összesen 53 pad van, ami aránya-
iban nagyon sok az adott alapterületre 
vetítve. Vagyis a kérdőív eredményeiből 

csak óvatosan, a személyes közösségi 
tervezési találkozókon elhangzottak és 
pontosítások alapján szabad hosszú távú 
következtetéseket levonni.  

A kérdőívben a területen leginkább hiá-
nyolt funkciókra, illetve arra  kérdeztünk 
rá, hogy mire használják a jelenlegi par-
kokat.    
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HELYSZÍNI KITELEPÜLÉSEK 

Első alkalommal arra kértük a megjelen-
teket, hogy mint egy stratégiai társasjá-
ték szereplői az általunk előre elkészített 
alaprajzon különböző funkciókat piktog-
ramokkal jelölő matricákat úgy helyez-
zék el, ahogy a jövőben szívesen látnák 
és használnák a területeket. Egyenként 
vagy párban mindenkinek adtunk játékte-
rületet, az adott zöldfelület alaprajzát és 
hozzá funkciókat és hangulatokat jellem-
ző matricák kifogyhatatlan tárát. A szabad 
ötletelést segítendő rajzeszköz használa-
tára és további vélemény, magyarázat írá-
sára is hagytunk lehetőséget. Néhányan 
elsőre talán kicsit meglepődtek, de az el-
készült tervlapok alapján látszik, hogy las-
san mindenki belerázódott a játékba és 
papírra vetette véleményét. A széleskörű 
társadalmi bevonás és a lehető legtöbb 

szempontot figyelembe vevő tervezés 
alapfeltétele, hogy a résztvevők minden 
korosztályt, helyi csoportot képviselje-
nek. A helyszíni találkozó alkalmával na-
gyon érdekes volt hallani az akár már 60 
éve itt lakók emlékeit az akkori parkokról 
és véleményét a mai állapotokról illetve 
a fiatalok, vagy egészen új beköltözők 
meglátásait, várakozásait a jövőt illető-
en. Volt, aki csak egyik vagy másik park 
megújítására helyezte a hangsúlyt, míg 
mások átfogóan tekintettek a területre 
és a környéken már meglévő vagy eltűnő 
funkciók illetve a tágabb környezet válto-
zásaira is reagálni kívántak (pl. a Tetris há-
zak benépesülésével jelentkező nagyobb 
létszám és igény megjelenésére).

TERVEZÉSI ALKALMAK 

SZERÉMI ÚT ÉS KARCAG UTCA KÖZÖTTI PARKRA ÉRKEZETT TERVJAVASLATOK 
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MEZŐKÖVESD ÚT 2-8 - KISKÖRE UTCA 1-7 KÖZÖTTI PARK 
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MEZŐKÖVESD ÚT 12-16 - KISKÖRE UTCA 11-17 KÖZÖTTI PARK 
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KÖZÖS KONCEPCIÓ, IRÁNYOK MEGHATÁROZÁSA 

ELSŐ ALKALOM 

2019. július 1-én hétfőn délután a II. János 
Pál Iskolaközpont ebédlőjében találkoz-
tunk újra, hogy összegezzük a kérdőív és 
a múlt heti kitelepülésen készült lakossági 
terv ötletet. 

A kérdőív eredményeinek bemutatását 
követően a tervezési területeken kívüli, 
de környékbeli funkciók elhelyezkedését 
vettük végig közösen. Összegyűjtöttük 
és bemutattuk a kb. 1 km-es körzetben 
lévő játszótereket, sportpályákat, kutya-
futtatókat és ping-pong asztalokat. Ennél 
a témánál két érdekes dolog merült fel, 
azaz kutya vagy gyermek van több a te-
rületen, illetve, hogy pihenésre alkalmas 
hely van-e elég. Előbbi kérdést nem tud-
tuk számokkal alátámasztva megválaszol-
ni egymásnak, de kiderült, hogy el kell 

ismerni, jelentős a kutyás háztartások szá-
ma, tehát nem hagyhatjuk figyelmen kívül 
a kutya szükségletek kielégítésének igé-
nyét a tervezés folyamán. A pihenőpark 
hiánya pedig egyértelműsítette, hogy ezt 
a szempontot is előtérbe kell helyeznünk, 
amikor a szükséges funkciókat határozzuk 
meg és elosztásukon gondolkodunk.

Az eddig megszerzett információkkal 
kezdtünk hozzá a karcag utcai házak mö-
götti terület sajátosságainak és a múlt hé-
ten született tervek és ötletek megismeré-
sének. Az összesítő alaprajzon jól látszik, 
hogy sokféle észrevétel és egymásnak 
ellentmondó vágyak, funkciók jelentkez-
tek a területen. Általános igény, a jelenle-
gi hangulat megtartása, a fák és bokrok 
karbantartása és átgondolt, tervszerű 
megújítása. Izgalmas további javaslatok 
érkeztek még a zajvédő fal magasításá-

 SZERÉMI ÚT MELLETTI ZAJVÉDŐFAL ÉS A KARCAG UTCA 60-70 LAKÓTÖMB KÖZÖTTI ZÖLDFELÜLETET
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Egyéb információ

1. Zajvédőfal magasítása
2. Nyilvános illemhely
3. Rózsalugas
4. Kiszáradt fák kivágása
5. Üveghulladékgyűjtő-sziget
6. Ivókút kutyaitatóval
7. Kutyapiszok-gyűjtő

1. Kutyafuttató kialakítás
2. Közvilágítás
3. Kültéri edzőpark
4. Padok helyzete (jelenlegi helyükön 
vagy távolabb a házaktól)

5. Közösségi térek kialakítása
6. Kutyák kitiltása
7. Játszótér nagyobbaknak

EGYÉB JAVASLATOK  VITÁS TÉMÁK

1. Jelenlegi hangulat megtartása
2. Zöldfelületek karbantartása, megújítása
3. Új fák telepítése
4. Cserjék őshonos fajtákra cserélése
5. Cserjék típusának választása úgy, hogy 
abba ne lehessen elbújni

ÁLTALÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOK

2.
5.

6.
1.

3.

4.5.
7.

Szerémi út melletti park összesített lakossági javaslatai
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ra, nyilvános illemhely valamint szelektív 
hulladékgyűjtő sziget kialakítására a te-
rület dél-keleti sarkánál, ivó- és itató kút, 
valamint kutyapiszok gyűjtő szemetes 
szükségességére. A korábbi egyezteté-
sek alapján ezen a területen egyértelmű-
en konfliktusos témák a kutyás kérdések, 
a hangoskodást, zajt generáló padok és 
közösségi területek, játszótér és edzőpark 
kialakítása, illetve a közvilágítás kérdé-
se.  

Az elhangzottak után mindenki elmond-
hatta mivel ért egyet, milyen előnyeit és 
hátrányait véli a különböző ötleteknek és 
szerinte mi a legfőbb szempont az adott 
park fejlesztésének tervezésekor. Sze-
rencsére különböző korosztályok és ku-
tyások, nem kutyások is képviselték a la-
kosságot így szinte minden probléma és 
szempont előkerült. 

• Egyik fontos megállapítás volt, hogy a 
12-20 éves korosztály kiszorult a kör-
nyék közterületeiről, mivel megszün-
tek azok a sportpályák, ahol labdás és 
zajosabb szabadidős  tevékenységei-
ket folytathatnák.

• Kiderült, hogy a terület északi olda-
la jelentősen szűkült egy területren-
dezés folyamán és a valaha játszótéri 
homokozóként funkcionáló terület ma 
inkább macska wc. Ebben a szűkület-
ben koncentrálódó padok is problé-
mát jelentenek, érdemes átgondolni 
azok áthelyezését.

• A déli oldalon erősebben jelentkez-
nek a kutyás átvonulás kellemetlensé-
gei, a gondozott kiskertek károsítása, 
valamint a kikopott zöldfelületek. 

• Az egész területen túlzott „idegen” 
forgalmat és elhanyagoltságot érez-
nek a helyiek.

• A terület keleti oldalán a cserjés na-

gyon sűrű, mely helyszínt biztosít arra, 
hogy ott huzamosabb ideig tartóz-
kodjanak. Azt  a részt mindenfélekép-
pen rendezni, ritkítani kéne.

A kör végeztével, bő másfél óra egyez-
tetés után sikerült kijelölnünk a legfőbb 
célt és irányokat, melyeket a fejlesztés-
ben résztvevő tájépítész is meghallga-
tott és figyelembe tud venni a végleges 
kivitelezési terv elkészítésénél. Leszö-
geztük, hogy alapvetően egy csendes, 
nyugodt pihenőparkot szeretnénk ezen 
a területen. Mindenképpen szükséges a 
fák rendszeresebb karbantartása, ifjítá-
sa és az alacsonyabb növényzet megújí-
tása ritkítással és sűrűbb növésű cserjék 
telepítésével. Sövények ültetésével nem 
csak esztétikailag javítanánk a területen, 
hanem a gyalogos közlekedés irányát is 
befolyásolnánk, lehetőleg a házaktól tá-
volabbi oldalon. Az egész területen új, 
idősebbeknek kényelmesebb ülésmagas-
ságú padok kihelyezését javasoljuk olyan 
elrendezésben, hogy az a pihenőknek 
és a földszinti lakosoknak is megnyugta-
tó legyen. Teljes egyetértésben mindkét 
homokozót megszüntetésre ítéltük, mert 
esztétikailag és egészségügyileg is káros 
hatásúak. Személyes érvek hatására be-
leegyezett a társaság, hogy amennyiben 
a műszaki és egyéb adottságok engedik, 
akkor a házaktól távolabb néhány senior 
fitness eszköz kihelyezése lehetséges. 
Tisztáztuk, hogy bár többen jelezték fu-
tókör hiányát a kérdőívben, mivel erre a 
területre senki nem jelezte szükségessé-
gét sem a múlt heti kitelepüléskor sem a 
beszélgetés során, így itt nem szükséges 
megvalósítani. Javasoljuk több szeme-
tes és kutyapiszok gyűjtő kihelyezését és 
a lakosság egyre környezettudatosabb 
életvitele láttán szelektív szemétgyűjtő 
sziget, leginkább üveggyűjtők kihelye-
zését a terület Szerémi út felőli valame-
lyik sarkára. Az közösségi tervezésben 
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résztvevő Farkas Krisztina önkormányzati 
képviselőasszony hallva a kutyások prob-
lémáit és megoldási javaslatait vállalta, 
hogy egyeztetéseket kezdeményez a je-
lenlegi kutyafuttató megnagyobbítása 
érdekében a szomszédságában lévő ma-
gántulajdonossal és a Szerémi út túlolda-
lán található zöldterület felől érdeklődve 
a Fővárosi Önkormányzattal.

MÁSODIK ALKALOM 

A 2019. június 27-én, három helyszínen 
történt kitelepülés során készített lakos-
sági tervjavaslatok közül, a II. János Pál 
pápa Iskolaközpont két oldalán található 
parkokra vonatkozó megoldásokat ezidá-
ig nem tekintettük át. Így 2019. július 4-én 
ismét összeült a helyi lakosságból álló ter-
vező csapat, hogy végig gondolja a Me-
zőkövesd utca – Kisköre utca által határolt 
területek jelenlegi és jövőbeni tervezett 
funkcióit. Nagy örömünkre erre az alka-

lomra ezeknek a parkoknak a szomszéd-
ságában lakók jöttek el, akik komolyan 
érdekeltek abban, hogyan alakul az abla-
kaik alatti zöldfelület látványa és élete.   

Röviden összefoglaltuk, hogy múlt alka-
lommal miben állapodtunk meg a szom-
szédos utca lakóival a Karcag utca mö-
götti terület fejlesztését illetően, majd az 
aktuális területek kitelepülésen szerzett 
információit osztottuk meg az egybegyűl-
tekkel.   

A Mezőkövesd – Karcag – Kisköre utcák 
közötti park 

A lakók által készített vázlatok és a köz-
ben történt beszélgetések alapján sokan 
szeretik a középen elterülő füves terüle-
tet, a körben elhelyezett árnyas padokat, 
amiket azért jó lenne az idősek számára 
kényelmesebbre cserélni. Többen jelez-
ték a fák és növények alaposabb karban-
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tartásának igényét. Sokan használják a te-
rületet kutyasétáltatásra, de nincs igény 
kutyafuttatóra. Egyértelmű probléma a 
lezárt, de mégis nyitott és használhatat-
lan Túrós rétes játszótér területe, az elö-
regedett, megviselt ping-pong asztalok 
látványa. Ahogy a kérdőív eredményei is 
mutatják, úgy az itteni terveken is több-
ször előkerült a futókör vagy futásra is 
alkalmas és babakocsival is használható 
járda kialakításának hiánya. De egyéb ja-
vaslatok is érkeztek: kültéri fitnesz eszkö-
zök telepítésére, vízi játszóhely, közösségi 
tér, grillezéshez piknikező hely kialakítá-
sára.

A Mezőkövesd – Kisköre – Fegyvernek 
utcák közötti park 

Ezen a területen újra és újra említésre 
került a csomópontban elhelyezett pa-
dok körüli visszatérő hajléktalanok és 
bandázó fiatalok hátrahagyott szemeté-
nek problémája. Itt is többször megfo-

galmazódott a fásítás, további zöldítés 
igénye, az idős fák visszametszéssel való 
megújítása és védelme. A Kispiros játszó-
teret sokan használják és a környékbeli 
kisgyermekes családok örülnének a bő-
vítésének, fejlesztésének is, valamint az 
ivókút megjavításának is. Csak úgy, mint a 
másik területen itt is voltak ötletek továb-
bi egymásnak ellentmondó funkciók tele-
pítésére, ezek összegyűjtése igen fontos 
ahhoz, hogy kijelölhessük a fejlesztések 
végső irányát. Ilyen javaslatok a futókör, 
kültéri edzőpark, kutyafuttató, kutyák ki-
tiltása, közösségi tér, bográcsozóhely, 
gyermek sportpálya.

Az elhangzottakból és a lakossági javas-
latokat összegző vázlatból, mindenki ál-
tal elfogadott megállapításokat és vitás 
pontokat is egyértelműen azonosítani le-
hetett.  Így ezek mentén haladt tovább a 
közösségi tervezés, amely során minden 
jelenlévő lakos kifejezhette véleményét, 
elképzeléseit. A közösen megfogalma-
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zott cél, hogy minden korosztály számára 
használható és élhető közparkok jöjjenek 
létre. A három terület elhelyezkedése és 
mérete lehetővé teszi ezen cél megva-
lósulását.   Elfogadta és megerősítette 
a tervező közösség az előző alkalmon 
megbeszélteket, miszerint a Karcag utca 
mögötti park pihenőterület legyen, ahol 
a csend, nyugalom a legfontosabb érték, 
így ott hangos funkció nem kerül telepí-
tésre. 

Jelenleg a Mezőkövesd-Karcag-Kisköre 
utcák által határolt terület a legcsende-
sebb az alacsony kihasználtsága miatt. 
Tulajdonképpen csak az idősek használ-
ják beszélgetésre és a kutyasétáltatók. 
Ezen a területen lehetne kialakítani olyan 
új funkciókat, amelyek a nyugalom meg-
tartása mellett a helyi közösség aktív ki-
kapcsolódását teszik lehetővé. A helyiek 
által megfogalmazott javaslatok között 
szerepelt egy futókör kialakítása, saját 
testsúlyos kondi eszközök telepítése és a 
közösségi kert. Mind a három funkció te-
lepítése mellett és ellen is komoly érvek 
kerültek elő. 

Futókör: A kérdőívet kitöltő lakosság leg-
nagyobb arányban (48%) a futókört hiá-
nyolja, így ez a funkció valós igényt elégí-
tene ki. Azonban a terület méretei miatt 
csak egy rövidebb (kb. 120-180 m) futó-
pályát lehet kialakítani, ami a sokat és ak-
tívan futóknak nem biztos, hogy megfele-
lő. Az alkalmi futók számára, nem biztos, 
hogy megéri egy költségesebb gumibur-
kolatos pálya kialakítása. Ezért felmerült 
egy olyan sétány kialakítása a mostani 
félig burkolt félig kitaposott nyomvona-
lon, ami alkalmas lehet futásra, sétára és 
a kisebbek kerékpározásra, rollerezésre is 
használhatják. 

Saját testsúlyos kondi eszközök: Többen 
támogatták street workout eszközök te-
lepítését, ezzel is teret adva a környék 

közterületeiről kiszoruló fiatalabb gene-
rációnak (14-20 évesek). Azonban a Tisza-
virág játszótér mellett ugyan ez a funkció 
megtalálható. A mostani Turós rétes ját-
szótér helyén zártabb park alakítható ki, 
ami talán nagyobb kihasználtságot ered-
ményezne. 

Közösségi kert: A megjelent fiatalok ál-
tal felvetett közösségi kert, mindenképp 
erős közösségformáló erővel bírhatna, de 
a meglévő napos, gyepes felület rovásá-
ra. A kert körüli kerítés egy olyan épített 
elem, ami mindenképp megtöri a jelenle-
gi képét a parknak.  Ennek a funkciónak 
azonban számos pozitív hatása van egy 
adott városi térben, amit a helyiek is él-
vezhetnének, ha mégis ez a funkció jönne 
létre a terület közepén. 

A lakossági párbeszéd során arra  a meg-
állapításra jutottunk, hogy ebben a park 
részben a sportos funkció mellett a kö-
zösségi funkció erősítése is fontos. Az 
időseknek legyen lehetőségük a park 
szélén körbe elhelyezett padok haszná-
latára. A régi Városliget típusú padok 
nagyon tetszenek a helyieknek, amelyek 
a kérdőív keretében beküldött érték fo-
tókon is megjelentek. Az idősebbek egy 
“retró sarok” kialakítására is tettek javas-
latot. A padok mellett néhány sakkasztal 
kihelyezését is támogatta a megjelent 
közösség. A házak tövében, a park kerü-
letén lévő fák karbantartása fontos lenne, 
mert néhol magasra nőtt gyomnövények 
burjánoznak és sötétítenek.   

A Kispiros játszótér parkjában összefog-
lalva arra jutottunk, hogy fontos érték a 
szomszédos házak által körülölelt és vé-
dett belső kert, ahova nyugodtan lehet 
gyerekeket kiengedni. Ennek feltétele, 
hogy az autókat teljes mértékben tiltsák ki 
a területről és a behajtást ne csak növény-
zettel, hanem pollerekkel vagy egyéb 
tájépítészeti elemekkel is akadályozzák 
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meg. A játszótér bővítése mellett a kisebb 
korosztálynak szóló labdapályára is szük-
ség lenne. A kutyasétáltatással kapcsolat-
ban jelezték, hogy lehetne egy olyan rész 
ezen a területen, mely el lenne kerítve 
és onnan a kutyák ki lennének tiltva. Ez 
akár a játszótér területének növelését is 
jelenthetné oly módon, hogy a növelt és 
elzárt terület egy részét „funkciók nélküli” 
füves területként hagynák meg (jelenlegi 
állapot), ahol kutyapiszok-mentesen tud-
nának piknikezni, vagy pihenni a gyere-
kesek. A játszótér megújításával kapcso-
latban Farkas Krisztina képviselő asszony 
jelezte, hogy szeretné ha Albertfalva 200 
éves múltja valahogyan megjelenne ben-
ne (pl. asztalosipar, repülőgyártás). A ki-
településen kidolgozott elképzelések és 
a mostani alkalmon megjelent lakossági 
vélemények egyaránt a padok elhelyezé-
sének újragondolását javasolják, ami ke-
vesebb és a területen jobban elszórt pa-

dokat jelentene. A kitaposott útvonalak 
figyelembevételével készüljenek jövőbeni 
járdák a kiviteli tervezésnél. A növényzet 
ifjítása és karbantartása elengedhetetlen, 
fakivágás csak nagyon indokolt esetben 
elfogadható. Mindemellett többen jelez-
ték, hogy park észak-nyugati csücskébe 
előszeretettel raknak le rendszeresen 
háztartási hulladékot, lomokat, amit álta-
lában a mellette lévő társasház saját költ-
ségen szállíttat el. Erre is megoldást sze-
rettek volna a résztvevők.  

A tervezés lezárásához közeledve még el-
engedhetetlen volt megemlíteni a több-
ször jelzett közvilágítási problémákat. 
Erre reflektálva tájépítész tervezőnk el-
mondta, hogy a területen kétféle világí-
tás rendszer működik, melyet képviselő 
asszony is megerősített. Egyrészt az ön-
kormányzat által kihelyezett napelemes 
lámpák, másrészt az ELMŰ hálózatról mű-
ködő és a BDK által üzemeltetett fényfor-
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A kérdőív, a kitelepülések és azok ered-
ményét megvitató alkalmak alapján 
megállapítható, hogy a helyi lakosság 
szeretné, ha a területek megtartanák je-
lenlegi karakterüket, a meglévő nyugal-
mat és a fejlesztés során a pihenőpark, 
a szabadidőpark és a gyermekjátszótér 
funkciók erősödnének. Így minden kor-
osztály számára előnyös beavatkozások 
valósulhatnak meg, ami mindenki szá-
mára megfelelő környezetet teremt a 
kikapcsolódásra. Ezen irányok mentén 
javasolt elkészíteni a végleges tájépíté-
szeti tervdokumentáció.

rások. Ez utóbbiak engedélyeztetése és 
működtetése összetett és bonyolult, így 
jól meg kell gondolni, hogy milyen típusú 
hálózatfejlesztés valósuljon meg. A ter-
vezés során figyelembe fogja venni ezt a 
problémát, és tesz rá javaslatokat. Továb-
bá felhívta a figyelmet, hogy a különböző 
tárgyak telepítésénél számolni kell biz-
tonsági területekkel, eséstávolságokkal, 
burkolat szélességekkel, tehát ezektől is 
függ, hogy a kiviteli terven végül milyen 
eszközök lesznek, illetve mi fér el az fej-
lesztésre szánt területen.   



A Mezőkövesd út és Kisköre utca menti parkok 
közösségi tervezésére 2019-ben, Újbuda Ön-
kormányzata megbízásából került sor az Urban  
Dialog csapatának szervezésében.

Köszönjük az összes helyi lakos munkáját, akik időt 
szántak lakókörnyezetük megújítására, és részt 
vettek a Mezőkövesd út és Kisköre utca menti par-
kok közösségi tervezésében!


