Év Tájépítésze pályázat - Wallner Krisztina
2. Közösségi tervezés Óbudán
Óbuda jelmondata: „Közösséget építünk”, ennek megfelelően a formálódó helyi közösségeket
bevonva fejlesztik a közterületeket.
Békásmegyer-Ófaluban az utóbbi években a katolikus templom és közösségi ház köré szerveződve
felpezsdült az élet, így egyre jobban hiányzott egy főtér. A helyi közösség bevonásával terveztük meg
a teret, békás-víziváras játszótérrel és sportpályával, mely 2014-ben meg is épült és Ófalu főterévé
vált.
További fejlesztésként a lakótelepi magas házak mellett létesülhet egy új közpark, melynek
tervezésekor a közeli gimnázium diákjait kérdeztük meg: Milyen parkot szeretnél? Ez a korosztály
nehezen megfogható, de fontos, hogy ők is együtt sportoljanak és játsszanak a szabadban. A park
tagolásával a többi korosztály számára is biztosítjuk a kikapcsolódási lehetőséget, figyelembe véve a
lakóházak és a református templom közelségét, ezért a kiviteli tervezés során több alkalommal
lakossági fórumot tartottunk a parkról.
Szintén Óbudán, Aranyhegy-Ürömhegy-Péterhely ölelésében, régi agyagbánya feltöltésével kialakult
csodás fekvésű zöldfelületen, a Mészkő utcában létesülhet egy közösségi tervezésű park, a
Háromhegyek egyesület kezdeményezésére.
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Competition – Landscape designer of the Year - WALLNER, Krisztina
2. Local communities involved in landscape architecture in Óbuda
The motto of the district ’We build community’, which means that the evolving local communities are
involved and supported in public space development.
Community life has been livening up in the Old Village of Békásmegyer in the last couple of years
organized around the Catholic church and the community centre, but it was lack of a main square.
With this community together we designed the park including a frog-water castle playground and
sports ground. The park was completed in 2014.
Next to the tall buildings of tower blocks it is also realistic to locate a public garden. The question
’What sort of park you wish to see?’ was asked from the students of the grammar school nearby.
Children at this age cannot easily be involved in outdoor sports and playing or become quality
member of a team, but socially active recreation is very important for them as well. With special
attention to the closeness of residential buildings and the Reformed church we provide recreation

opportunities to the different age children by dividing the park into separate areas, therefore also
Public forums were organized during construction planning.
Also in Óbuda, between 3 hills there is a green area (after filling one-time mine area), in Mészkő
street, where can be loceted a park, with the assistance of local community ’Háromhegyek’.
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képek / photos:
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1.
Az ófalusi közösségi ház kertépítésénél jött össze a CSAPAT - Organizing a community by
building the local community garden
Templomtér (tervezés: 2012/2013, építés 2014) - Church Square (design: 2012/2013, building: 2014)
2.
Egy foghíjtelken valódi közösségi tér alakult ki - Real community place evolved at the place of
blank site
3.
A vizi játszóvár a helyi közösség által megszavazott békás tematikájú játszótér központi eleme –
Water castle of the frog-themed playground voted best by the local community at the centrum
4.
A hullámzó gumiszalag a kedvenc – Detail of Water castle
5.
A békaszobor a park és Ófalu jelképe is lett – Frog sculpture became a landmark of the park and
Óbuda
6.
A játszódombok játszó, térhatároló és tájba illesztő funkcióval létesültek – Hills with function of
playing, demarcating and toning with nearby landscape
Táncsics park (tervezés / design: 2014/2015)
7.
Óbuda logója alapján formázott pihenőhely látványterve – Perspective of resting place based
on the logo of Óbuda
8-9. Táncsics park kiviteli tervét a közelben lakók és a református templom közössége kérései szerint
alakítottuk ki. – Landsape design of Táncsics park by concept of designers and local
communities
Mészkő park (tervezés: 2015):
10. Mészkő park terve a Háromhegyek Egyesület tagjaival együtt tartott 6 közös tervezési alkalom
során kialakult koncepció alapján készült - Landsape design of Mészkő park by concept of
designers and local communities
Látványterveket készítették / Graphics: Pikó Viola, Kovács Györgyi
Fotók / Photos: Wallner Krisztina

A kezdetek (2009):
1. Az ófalui közösségi ház kertépítésénél jött össze a CSAPAT

Templom tér:
2. Egy foghíjtelken valódi közösségi tér alakult ki

3. A vizi játszóvár a helyi közösség által megszavazott békás tematikájú játszótér központi eleme

4. A hullámzó gumiszalag a kedvenc

5. A békaszobor a park és Ófalu jelképe is lett

6. A játszódombok játék, térhatároló és tájba illesztő funkcióval létesültek

Táncsics park:
7. Óbuda logója alapján formázott pihenőhely látványterve

8-9. Táncsics park kiviteli tervét a közelben lakók és a református templom közössége kérései szerint
alakítottuk ki

Mészkő park:
10. Mészkő park terve a Háromhegyek Egyesület tagjaival együtt tartott 6 közös tervezési alkalom
során kialakult koncepció alapján készült.

