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HELYZETELEMZÉS

SZENT ISTVÁN PARK
· a név kötelez: itt műveltség, tartalmas szórakozás kell

ÖSSZKÉP
· vegyes, zalkatott
· ide valami nagyon egybesimuló ügy kellene, hogy valami rendezze

FŐBEJÁRAT
· kemény forma, de érdekes mérnöki alkotás
· a pénztár építmények nem illenek a környezetbe
· körülötte ne legyen zsibvásár, legfeljebb egy fagylaltos

TOURINFORM
· idegen formavilág - be kell vonni az új egységbe

SZÖKŐKÚT
· elhagyható - jó helyen van, de ódivatú, túl sablonos
· a Harangház és a sétány tengelyének metszéspontjában áll
· más kellene helyette - vízijátékok

PARK
· kihasználatlan, nincs miért belemenni
· a park sétánya kihasználatlan, mert nincs közlekedési kapcsolata a Debreceni út felé
· új átvezetések kellenek a forgalom irányának megfelelően
· kívánkozik egy tó a tisztáson, kacsákkal

HARANGHÁZ
· a kiterjesztett szárny tetőformát lehetne kisebb méretekben alkalmazni?
· a tervezett magyarázó makettet el kell helyezni mellé

MÁTYÁS KIRÁLY SÉTÁNY
· átjön az útkereszteződésen
· a szálloda bejáratához út kell, akadálymentes parkolókkal - ez lehet a Mátyás királyról átlógó spirál

térforma párja
PARKOLÓ UTCA

· nem kell, nem jön sehonnan, nem kapcsolódik a város szerkezetébe
· inkább a park menjen át rajta
· a park sétánytól befelé lehetne használni, pl. alkalmi vásárokra
· a behajtás keskenyebb úttal megtartható árufeltöltés céljából

KÖRNYEZET
· előtte is, utána is rengeteg vendéglátó hely és üzlet sorakozik
· itt is kell, vagy inkább valami más élmény? Mi? Talán egy kis nyugalom?
· talán egy vendéglátó a közepén?
· itt legyen természet és kultúra, ismeretterjesztés és szórakozás egyszerre

KERTÉSZET
· a csíkosra felszabdalt ágyások nem illenek igazán az íves vonalvezetésű parkhoz, de újak,

meghagyhatók
· a kavics térelem jó
· padok kényelmetlen merevek - csak ott kellene, ahol érdemes üldögélni, van mit látni

JÁTSZÓTÉR
· szerény, fejleszteni kellene - jó tartalom a parkba
· kellene felnőtteknek is, meg vegyesen is

SZABADTÉRI SZÍNPAD
· előtte a sétányra már nem kell semmi
· nagy fák, hogy fellazítsák, mert elég komor, kemény fekete-fehér világ

KÉT KÖZPONT
· fürdő: a vendégseregé, ezért itt kell a turisztikai „attrakció”, a gasztrofesztivál hatszor van egy évben

(csak 3 szabad téren), 2-3 napos
· városközpont: a lakosságé (városháza, áruház, piac, rendelő), piac minden nap 6-14-ig, termelői

piac minden péntek délután

FEJLESZTÉSI JAVASLAT

Elegáns, nyugati és mediterrán, amely kedélyes, mégis felemelő.
Három fő funkció, a városi tér (Emese sétány), a pihenő park
és a gasztro fesztiváloknak, árusító pavilonoknak helyet adó sétány.

EMESE SÉTÁNY
· hangsúlyozza a fürdő bejárat érdekességét, kitakarítja a közvetlen környezetét
· a Harangház előtti teret mentesíti a sörpadoktól
· étterem, nagy kiülős terasz a Harangház előtti térre
· a bejárat mellett egy olyan üzlet, amely a fürdéshez kínál felszereléseket, meg ajándéktárgyakat (innen

bejárat is lehetne a strandra, átjáró üzlet)
· az étterem és a bolt egy egység lehet, a jelenlegi strand területén - az ott úgyis holt tér, és hiányzik az utcai

térfal
· ebbe az épületbe rejthető a nyilvános illemhely is, amely egyúttal az éttermet is kiszolgálja
· a teteje tágas tetőterasz, ahonnan rálátás nyílik a környezetre
· a sétányra tervezett emlékmű Emese álmának a látványos, élményszerű megjelenítése
· az emlékmű az étteremmel együtt takarná a fürdő hézagos térfalát
· az Emese sétány mentén kis büfék, amelyek a parkhoz, a tóhoz is közel vannak

PARK
· a sétánynak új külső kapcsolatokat kell biztosítani, főleg a Fürdő utca és Debreceni út csomópontjához
· a parkban gyerek és felnőtt játszótér
· a park tisztás részén új pihenő kert, központjában tóval, kacsákkal

GASZTROSÉTÁNY
· itt várható a legnagyobb forgalom, főleg este, a fürdőből távozva
· kézműves vásár csatlakozhat a jelnlegi parkoló területén
· a fesztivál terület a park felé nyílik, tehát megmentheti a sétány nyugalmát
· bővíteni kell a park rovására, lehetőleg térszerű elrendezéssel, a végét zárná le a színpad
· hátul körbemehet a park sétánya mentén a fürdő bejárata felé
· külső fogyasztó terek több részletben szétszórva
· váltakozva üzemelhet gasztrofesztivál és kézműves vásár
· a gasztrosétány (tehát a park íves járdája) elvezetne a nagy szabadtéri színpad felé, hogy az is csatlakozni

tudjon a fesztivál programjaihoz (a mobil pavilonok itt is telepíthetők)

Megfontolandó a gasztrofesztiválok áthelyezése. Az elegáns településközpont képébe nehezen illeszthető a megjelenés. A
városi piacon nem működhet, az minden nap üzemel, 6-14-ig, utána meg biztosan takarítják - viszont mellette a Halasi
Fekete Péter tér a kultúrház mögött alkalmas lenne. A két központ között van, tágas hely, jó megközelítés, jó társ a piac.
Tehermentesítené a fürdő zsúfolt környékét és nincs messze. Útközben is rengeteg a bolt és vendéglátó hely.

STRANDFÜRDŐ BEJÁRAT
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MEGLÉVŐ SÉTÁNY ÚJ ÁTVEZETÉSEKKEL A
KÖRNYEZŐ GYALOGOS ÚTVONALAKHOZ

GASZTROSÉTÁNY
Mobil pavilonok állíthatók fel, időszakosan, gasztro fesztiválok során
Épített fedett pihenőhelyek
A pavilon sor bővíthető tovább a tóhoz vezető sétány mellett, illetve a
szabadtéri színpad felé

STRANDFÜRDŐ BEJÁRAT

SZABADTÉRI SZÍNPAD
A pavilon sor folytatható a szabadtéri színpad felé

Zöldfelület növelése növényszigetekkel

JÁTSZÓTÉR
Meglévő játszóterek fejlesztése, gyerekek és felnőttek részére együttesen

ZENEPAVILON
Térzenéhez, valamint fesztiválok idején színpadként

KÉZMŰVESEK UTCÁJA
Kisvárosi térré szélesítve, díszkúttal, pihenőhelyekkel
Mobil pavilonokkal, akár állandó jelleggel

GAZDASÁGI ÚT
A meglévő út leszűkítése, árufeltöltés céljára

ÜZLET - VENDÉGLÁTÓ ÉPÜLET
A meglévő alkalmi pavilonok funkciói kapnak helyet állandó épületben
Ajándékbolt, cukrászda-fagylaltozó, étterem, illetve nyilvános illemhely
Az épület előtt vendéglátó teraszokkal, tetején kilátó terasszal

TÉR
Új, medence nélküli szökőkút
Felújított növényszigetek
Vendéglátó teraszok

EMESE SÉTÁNY
AZ ORSZÁG ELSŐ EMESE EMLÉKMŰVE
A magyar őstörténet meghatározó eredetmondája Emese álma, amely
a honfoglalás előtti időkbe vezet vissza és a víz is fontos szerepet
játszik benne. Ezek megjelenítése a cél.
A sétány főszereplője Emese és a madár, amely az égbe ragadja.
Díszítése a honfoglalás kori mintákból származik, csakúgy mint a
Harangház alumínium harangjainál.

HUNGAROSPA GYÓGYFÜRDŐ
Bejárat megközelítése akadálymentes parkolókkal

VENDÉGLÁTÓ PAVILONOK
Állandó üzemeléssel, teraszokkal (étel, ital, fagylalt árusítás)

BRINGÓHINTÓ, VÁROSNÉZŐ KISVONAT, LOVASKOCSI
Megálló helyek a parkolók helyén

TÓ
Az erdei tisztáson, a pihenő park központjában

HARANGHÁZ
Magyarázó makett elhelyezése az épület mellett

EMESE EMLÉKMŰ
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