„FŐZZÜK KI!”
ÖTLETBÖRZE
ÓBALLA, 2019.01.19. /szombat 15.00 – 20.00 óra/
A közösségi tervezés témája: a buszmegálló környékének rendezése
Résztvevők:
-

helyi lakosok, településvezetők
neves szakemberek: főépítész, tájépítész, közösségfejlesztő, fiatal építészek

Cél: az ÖTLETBÖRZÉN, a megjelent lakosság és a szakemberek közösen találják ki, milyen legyen
Óballa „Főtere”.
A beszélgetés szempontjai következők voltak:
Milyennek szeretném látni a főteret 10 év múlva:
- építészeti szempontból (mint, épített örökség)
- Közösségi térként milyen tartalommal, programokkal tölteném meg? Mit csinálnék itt
szívesen?
A találkozón elhangzott javaslatok és a 4 nappal későbbi személyesen, illetve telefonon begyűjtött
lakossági visszacsatolások a következők:
-

-

-

Tekintsük egységként a teljes fő teret. A téren megtalálható meghatározó elemek kerüljenek
összhangba (harangláb-benne lakó harang, kereszt, buszmegálló)
A megépítendő közösségi tér a Haranglábra szinkronizáljon
Faragott szakrális szimbólumok jelenjenek meg (elhangzott Réti Szabó Sándor fafaragó neve)
Középpontjában szakrális utalás (nem feltétlenül templom, napszimbólum, holdszimbólum
Keletelt tájolás (kelet-nyugat tengely), földfelszínen legyen (fent és lent elválasztása)
Tető nyitott oldalakkal legyen, (ne kelljen kulcsot kérni a használatához)
Nyitott szín, középen lyuk-, füstkijárattal az alapításkori füstös konyhák mintájára
Deszka-vértelek díszítések helyi sajátos szimbólumai köszönjenek vissza az építményen
Egyszerű környezet: fehér falak a helyi ember léptékeivel, oszlopok, (nyitott az ég felé)
A szoci buszmegálló helyreállítása (üveg oldala volt, festményét helyi fiatalok pingálták), vagy
legalább az egyik oldala eredetiben maradjon fenn és a festmény, a megmaradó rész
illeszkedjen az új gondolatokhoz
Fedett szalonnasütő
Tűzrakóhely (nem kell gondnok a használatához)
Kemence (ha lesz, 12 kenyeret tudjon sütni, legyen egy gondnoka, aki kérésre, megbízásra
fűti), kiülővel, baráti találkozóknak helyszínt biztosító közösségi térként működjön,
élményközpontú találkozási hely legyen
Folyó víz, csobogó, ivókút, mosdó, illemhely kerüljön kialakításra
Buszmegállóban legyen egy könyves szekrény, rugós üvegajtóval, látható-, szabadon
hozható-vihető folyamatosan cserélődő állománnyal, amiről a helyiek gondoskodnak

-

Tekepálya (nem lengő teke, gurítós!), rögzített pingpongasztal, vonzó szabadtéri közösségi
tér, a megfelelő infrastrukturális feltételekkel ellátva
virágok, növényzet (felfut a bab, aprószulák, varjúháj, hajnalicska…)
térkő helyett tégla, napsugaras elrendezéssel, ahol burkolat lesz
lépcsőfokok téglából legyenek, melyek ülőhelyek is egyben
agóra
félkörben a padok, mint a Harangláb tetője
sakk
kút
wc (gondnok nélkül nem tartható rendben, de mégis meg kellene oldani valahogy…)
kerékpár tároló, hogy ne egymásra boruljanak a biciklik, 10-20 db (osztálylétszám)

Óballa, 2019.01.24.

