
Visegrád Belváros közterületi 

arculatának megújítása



Közösségi tervezés
• Az érintettek már a tervezési folyamat elején, kapcsolatba kerülnek

egymással

• Egymás érdekeinek, szándékainak, elképzeléseinek megismerése

• A terv a közös gondolkodás során konszenzussal jön létre

• „Társadalmasítani” sem kell, hiszen aki erre bármiféle késztetést érzett,

maga is részt vett annak megalkotásában

• Az érintettek részéről tapasztalható elköteleződés, a tulajdonosi

hozzáállás sokkal erősebb (SAIN, 2014.)



Kalákamozgalom
Kaláka

• Hagyományos együttműködési forma megújítása

• Generációk közötti kommunikáció

• Tudás átörökítése

Fürdő- és Közösségépítő Kalákamozgalom

• ARS TOPIA Alapítvány szervezésében 2001óta

• 16 megépült Székelyföldi-, 1 Vajdasági fürdő, magyarországi kalákák,

számtalan fűzépítő tábor

• Együttműködés
– a közigazgatási szervekkel (Önkormányzat, Megyei Tanácshivatal, Közbirtokosság)

– civilszervezetekkel

– oktatási intézményekkel

– cégekkel

– támogatókkal



Kalákamozgalom



Visegrád
• Csodás természeti környezet, erdős hegyek és a Duna találkozása

• Királyi nyaraló város, király jelenlétében királyi székhely

• Duna menti öntéstalajok és a klíma különösen alkalmassá tették

gyümölcsöskerteknek - örökgyümölcsös

• Tájhasználati szempontból üdülőváros

• Zsigmond és Mátyás király idején a visegrádi királyi palota és kertjei

reprezentálták legjobban a gazdasági, politikai erőt és a kulturális

vezető szerepet.

• Festői fekvése sokakat 

megihletett 

• A történelem viharai eltűntették 

e korszak dicsőségét

• A csendes kis települést a 20. 

századi kutatások emelték vissza 

a közérdeklődésbe 

• Az üdülés kialakulásával 

nyaralók megjelenése



Visegrád
Tájhasználat, településszerkezet

• A történelmi alakító folyamatok jól tükröződnek

• Dunával való kapcsolat, mint folyami közlekedési vonal és a rév

• Meghatározó tájelemek egykori gyümölcsöskertek, és hegylábi szőlő-

és gyümölcsösök

• Fellegvár egykori gyepes majd beerdősülő hegyoldalai

• Régi településmag zegzugos hegylábi utcái

• A régi település lakó és nyaraló-

házainak építészeti értéke

• Dunával párhuzamosan futó,

ősi közlekedési nyomvonal

a Fő utca

• A Királyi Palota Múzeum

• A 20. század folyamán kialakult

új lakóterületek



Visegrád
Tájhasználat, településszerkezet

I. katonai felmérés

1784

II. katonai felmérés

1841

III. katonai felmérés

1887

Topográfiai térkép

II. Vh. időszakából



Visegrád
Módszertan és célok

• Az együttgondolkodás fontos stratégiai szempont a tervezés során 
• Szakmai tudással rendelkező külső szemlélőként határoztuk meg 

felvetéseinket, melyeket  városvezetéssel, majd lakossági fórumok útján a 
helyi lakosok és mikroközösségek igényeivel hozunk összhangba

• A tanulmány célja egy középtávú stratégiai dokumentáció elkészítése
• Meghatározza a területi egységeket, azokra átalakítási javaslatokat, 

fejlesztési irányokat mutat
• Az egységes arculat érdekében 

fontos a rendszerben gondolkozás
• Funkcióvázlat szinten szükség van 

az egyes területek átgondolására
• Hosszú távon iránymutatás, 

rendező elv

• További szakágak (közlekedés-, 
közműtervezők)bevonásával 
kialakíthatók a végleges 
környezetrendezési tervek

• Az egyes akcióterületek leírása

után megfogalmazzuk a felmerülő gondokat, a jó adottságokat 
és lehetőségeket, javaslatot téve a továbblépés irányára



Akcióterületek
Akciópontok bemutatása

1

Akciópontok

1. Duna utcai ,,kapu” tér

2. Fő utcai játszótér

3. ’48-as emlékmű és Millenniumi kápolna

4. Patakparti rekreációs zóna

5. Áprily park

6. Fő utcai nagy parkoló és park

7. A központ északi kapuja és a Mátyás szobor

8. Rév állomás4
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3

5

6

7

8



Akcióterületek
1. Duna utcai ,,kapu” tér
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Akcióterületek
1.Duna utcai ,,kapu” tér

• Adottságok

– A város egyik kaputérsége

– jelenleg a rendezetlen közlekedési viszonyok, közmű műtárgyak és kihasználatlan, 
felszabdalt zöldfelületek jellemzik

– A Fő utcának és a Duna parti zöldfelületeknek kapcsolódási pontja

– A térhez a Duna utca túloldalán jelenleg beépítetlen gyepes terület kapcsolódik, a 
tér rendezésével egyidejűleg érdemes a beépítés módját is meghatározni

– A terület jelentős zöldfelülettel rendelkezik, jelenleg ingerszegény 

• Problémák

– Az utak között háromszögben elkeskenyedő tér nem szerencsés, adottságait nézve 

nem csábít hosszas tartózkodásra

– A kapu helyzetet erősítő elemek hiányoznak

– A parkolás és buszforduló helyét meg kell találni

– A templom beszorult helyzetben van, nincs fogadótere

– A zöldfelület növényállománya hiányos, a terület alulkezelt,  nincsenek utcabútorok

• Javaslat

– A kapu szerep kiemelése, egyértelműsítése

– A funkcióra koncentrálva kertépítészeti és építészeti eszközökkel hangsúlyosabbá, 
karakteresebbé tehető a tér, rendezhetőek a közlekedési viszonyok

– A lakóterületek védelme érdekében a zöldfelületek puffer szerepe 
növénytelepítéssel erősíthető

– A csatlakozó távlati lakóterület beépítésének meghatározásánál 

javasolt a lakóövezeten belül ligetes gyümölcsös, esetleg nagyobb játszótér 

– Megfelelő eligazító, információs pontot, utcabútorokat célszerű elhelyezni.



Akcióterületek
1.Duna utcai ,,kapu” tér



Akcióterületek
2. Fő utcai játszótér
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Akcióterületek
2.Fő utcai játszótér

• Adottságok
– A kereszteződésben létrejött kis teresedés kiépítéseként, magánberuházás keretein 

belül épült

– Boltba érkezők, és a környékbeliek használják

– Hiányt elégít ki

• Problémák
– A terület túlságosan szűk és forgalmas játszótérként

– A közelben erre alkalmasabb területek is találhatóak

– Nincs messze a Duna parti sportpark

– A teresedés kiemelt helyen található a Fő utca szövetében, amit figyelembe kell 
venni

• Javaslat
– Komplex vizsgálat szükséges játszótér–ellátottság szempontból

– Érdemesebb korcsoportok szerint szétválasztott játszóteret létrehozni

– Játszótér létrehozása a sportterülethez, akár a leendő lakóterületi fejlesztéshez 
kapcsolódóan

– A funkcióváltáshoz mindenképp párbeszédre van szükség

– Új funkció reklám erővel bírhat a bolt tulajdonosa számára

– Teresedés kialakítása és a játszótér megszűntetése sem zárható ki 

– Intenzívebb növénykiültetéssel, padokkal, esetleg kúttal lehet berendezni

– Kerékpártárolót, utcabútorokat szükséges elhelyezni.



Akcióterületek
2.Fő utcai játszótér



Akcióterületek
3. '48-as emlékmű és Millenniumi kápolna
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Akcióterületek
3. '48-as emlékmű és Millenniumi kápolna

• Adottságok

– A Fő utca és Széchenyi utca közötti térnek két fókuszpontja a ’48-as emlékmű és a 

Millenniumi kápolna

– A tér a település szerkezetében kiemelt helyzetű

– Jelenleg jellemzően átközlekedési terület 

– Funkció nélkül, kihasználatlan zöldfelületekkel, túlzó mértékű burkolattal rendelkezik

– Az emlékművet, mint körforgalmat használják

– A terület értéke a Fő utca menti vadgesztenye fasor, amely védendő, egyedi településképi 

értéke a városnak

• Problémák

– A tér problémáját a rendezetlen közlekedési viszonyok jelentik

– A teresedés kettészakad, közlekedési funkció miatt használati értéke alacsony

– A burkolatok mennyisége indokolatlanul nagy

– A tér növényállománya hiányos, a templom előtti sziklakert rendezett, de nem illeszkedik a 

hely és az épület kortörténeti karakteréhez

• Javaslat

– A forgalmi viszonyok nem indokolják körforgalom kialakítását

– Az utak és parkoló rendezésével a két térrész egyesíthető

– A lakóházak védelme érdekében javasolt az utat lehúzni az épületek homlokzatvonaláról, 

megfelelő zöldsávval leválasztani a forgalom nem kívánt hatását

– Parkoló kialakítható a két utcát összekötő merőleges út mentén párhuzamosan

– Utakat és lépcsőket természetes burkolatokkal célszerű kialakítani

– Védettebbé, intimebbé tehető a tér

– Nagyobb gyepes terület alkalmas lehet rendezvények helyszínének



Akcióterületek
3. '48-as emlékmű és Millenniumi kápolna



Akcióterületek
4.patakparti rekreációs zóna
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Akcióterületek
4.patakparti rekreációs zóna

• Adottságok
– Patakparti helyzete és városközponti elhelyezkedése miatt értékes

– Sok lehetőséget rejt

– Fontos kapocs a táj és a település között

– Kapcsolatba kerülni a vízzel 

– Alkalmas kikapcsolódásra, aktív pihenésre, nyári hűsölésre

• Problémák
– A terület problémája a kihasználatlanságában rejlik

– Kevés pad és asztal található

– Hiányzik a minimális infrastruktúra (pl. kiszolgáló épület, vizesblokk, információs 
rendszer)

• Javaslat
– Legfontosabb a tér megfelelő funkciójának meghatározása

– Természetes hangulathoz illő, rekreációs funkció megválasztása

– Alkalmas lehet családi és baráti kikapcsolódásra, piknikezésre, sütögetésre

– Összefutó kerékpárutak miatt kerékpáros pihenőhely kialakítása

– Gyümölcsfák telepítése javasolt

– Jól átlátható információs rendszer létrehozása



Akcióterületek
4.patakparti rekreációs zóna



Akcióterületek
4.patakparti rekreációs zóna



Akcióterületek
5. Áprily park
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Akcióterületek
5. Áprily park

• Adottságok

– Frekventált helyen lévő, viszonylag nagyméretű tér, két kisebb parkolóval

– Funkcióját tekintve átközlekedési és elosztópont,

– Hosszabb tartózkodásra jelenlegi kialakításában nem csábít

– A zöldfelület jól karbantartott, de kialakítása és növényültetése vegyes

– A tájkarakterhez nem illeszkedő tűlevelű örökzöldek, pár értékesebb fa, facsemeték

• Problémák

– Problémát jelentenek a közművekhez kapcsolódó műtárgyak, trafók

– Nehezítő körülmény az áthaladó gépjárműforgalom

– A tér sem vizuálisan, sem funkcionálisan nem kapcsolódik a szomszédos területek felé

– A zöldfelület kihasználatlan, az elhelyezett kertépítészeti elemek (szobor, szökőkút) 
szinte észrevétlenek

– Nincs intimitása, sem megfelelő funkciója, használati értéke csekély

– A fajválasztás nem következetes, sok esetben nem illeszkedik a hely karakteréhez

• Javaslat

– A terület rendezése a két térrész egyesítésével képzelhető el

– kertépítészeti elemekkel vizuálisan összekapcsolható a két terület

– korlátozható az átmenő forgalom sebessége, az úton is átfutó egységes burkolat 
alárendelt szerepbe helyezi az utat, lassítva a forgalmat

– Javasolt a homlokzatok megnyitása 

– Városias tér hozható itt létre, fontos gyalogos csomópont

– lehetőséget ad pihenésre, de akár kulturális események színtere is lehet

– Áprily költészetében szereplő, a hely karakterébe illő növényzet ültetése.

– Utcabútorok, táblák kihelyezése



Akcióterületek
5. Áprily park



Akcióterületek
6. Fő utcai nagy parkoló és park
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Akcióterületek
6. Fő utcai nagy parkoló és park

• Adottságok

– Fő utca mentén helyezkedik el, legfrekventáltabb és leglátogatottabb terület, kapupont

– Itt helyezkedik el a turistaforgalmat kiszolgáló központi parkoló

– szomszédságában értékes faállománnyal rendelkező közpark

– A parkoló sivár, egyöntetű aszfaltburkolat jelenleg árvízvédelmi logisztikai központ is, ezért van 

szükség a nagymértékű aszfaltfelületekre

– A park állapota leromlott, a bútorok és burkolatok régiek, a park növényállománya frissítésre 

szorul

– A két gátvonal felszabdalja a teret

– A parkban kialakított KRESZ pálya állapota leromlott

• Problémák

– A zöld hiánya ökológiailag kedvezőtlen, a nyári melegben a vendégek szempontjából nem 

megfelelő

– A park jelenleg koncepció nélküli, elhanyagolt zöldfelület, a hely minőségéhez nem illő 

elemekkel. Állapota leromlott, a burkolatok és bútorok rossz minőségűek. Az elavult, 

funkciótalanná vált elemek rendezésére is szükség van

• Javaslat

– Ha megszűnhet a parkoló árvízi - logisztikai szerepe, szükséges szilárd, szórt, stabilizált gyep 

burkolatú parkolóhelyek kijelölése, a terület fásítása

– A téli időszakban mobil műkorcsolyapálya alakítható, szép környezetben

– A KRESZ pálya kihasználatlan, a Duna parti sporttelephez kapcsolódva képzelhető el

– Platánsor menti töltések lebontásával javítható a térélmény

– A terület szép pihenő parkként értelmezendő újra, ahol a sok kulturális esemény és látnivaló 

után jó megpihenni, méltó helye a Visegrádi Palotajátékoknak

– A parkot ésszerűen kialakított úthálózattal, egységes bútorcsaláddal,

többszintes növényállomány kialakításával szükséges élővé tenni



Akcióterületek
6. Fő utcai nagy parkoló és park



Akcióterületek
6. Fő utcai nagy parkoló és park



Akcióterületek
6. Fő utcai nagy parkoló és park

Gyepes parkoló



Akcióterületek
7. A központ északi kapuja és a Mátyás szobor
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Akcióterületek
7. A központ északi kapuja és a Mátyás szobor

• Adottságok
– A terület a Fő utca és a 11 sz. út csatlakozópontja, a városközpont északi kapuja

– Jellemzően közlekedési felület 

– A csomóponttól délre kis park található, ahol a Mátyás szobor is helyet kapott

– Kialakítása egyszerű, de a déli kaputérrel ellentétben a szobor hangsúlyosabbá teszi

• Problémák
– A terület problémája a túlzott mértékű aszfaltburkolat, és a park menti járda rossz 

állapota

– Kérdést vet fel egy kijelölt gyalogátkelőhely szükségessége, nincs mód az átkelésre

– Hiányosság a Dunával és a hajókikötővel való kapcsolat hiánya

– A szobor talapzatának hátoldalán elhelyezett emléktáblák méltatlan helyen vannak, 
szükséges a hely feltárása / láthatóbbá tétele, vagy az emlékhely áthelyezése

• Javaslat
– Amennyiben lehetséges, célszerű az aszfaltburkolat minimalizálása a zöldsávok és 

zöld szigetek javára

– Az esetleges gyalogátkelőhely és az emlékhely felé menő gyalogos forgalmat 
biztosítani kell

– A növényállomány felfrissítésére van szükség

– Szükséges a hősi emlékhely feltárása, vagy áthelyezése

– Közlekedés tervező bevonásával meg kell vizsgálni a Mátyás szobor 

és a hajókikötő felé biztonságos gyalogos forgalom kialakításának lehetőségét



Akcióterületek
7. A központ északi kapuja és a Mátyás szobor



Akcióterületek
8. Rév állomás
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Akcióterületek
8. Rév állomás

• Adottságok

– Hajóval érkezők szempontjából a város fő megközelítési pontja, kaputér

– Innen nyílik a templom felé a központba vezető út

– Jelenleg árvízvédelmi töltések, rendezetlen korlátok, útépítési műtárgyak és nehezen 

átlátható közlekedési viszonyok jellemzik

– A megérkezést nem a városkép, hanem a területet elfoglaló vendéglátó egységek 
határozzák meg

• Problémák

– A tér frekventált helyzetéhez képest esztétikailag, funkcionálisan kifogásolható

– A település központjához aluljárón keresztül kapcsolódik, ami a forgalmi helyzetet 
nézve érthető, ugyanakkor szerencsétlen megoldás, főleg egy ilyen nagy forgalmat 
bonyolító, reprezentatív helyen

– Látogatói szempontból kaotikusak a közlekedési viszonyok, a tájékozódást segítő 
információs rendszer hiányzik

– Rendezetlen tulajdoni viszonyok,  miszerint a 121/2 Hrsz - ú terület magántulajdon

• Javaslat

– Rendezése csak komplex szemlélettel lehetséges, teljes újragondolás szükséges

– A közlekedési viszonyokat kell tisztázni, nagyobb teret adni a gyalogos forgalomnak

– Megoldást jelenthet egy elnyújtott, lépcsős tér kialakítása

– Az aluljáró helyett a Rév utca két oldalán szimmetrikusan, a parkoló és a föveny felől 
is szükséges felszíni gyalogátkelőhelyek biztosítása

– Javasolt a parkoló menti zöldsáv fásítása

– A téren a tájékozódás segítésére egy információs pont elhelyezése is indokolt



Akcióterületek
8. Rév állomás



Akcióterületek
lineáris Projektelemek bemutatása

Lineáris projektelem

1. Fő utca

2. Széchenyi utca a ’48-as emlékműig

3. Nagy Lajos út és Mátyás király út a temetőig

4. Zách Klára utca

5. Patakparti sétány



Akcióterületek
1. Fő utca



Akcióterületek
1. Fő utca• Adottságok

– A település gerince, egyben a legforgalmasabb utca is, ami felfűzi az egyes 
lakóterületeket és látványosságokat

– Az utca kezdetben széles, kétoldali zöldsávval, fasorral és járdával. A közlekedő 
felület aszfaltos, a járdák térkő/betonlap burkolatúak

– A zöldsáv gyepes, elhanyagolt, a fasor fajtaválasztása kifogásolható. Az 

utcabútorok hiányoznak

– Az utcában sok helyen az út mentén parkolnak

• Problémák

– A burkolatok minőségével és a zöldsávok kialakításával is utcaképileg probléma van

– Eklektikus, nem összefogott az utcakép

– Az anyaghasználat vegyes, aszfalt, térkő több korszakból, beton, nagykockakő 
vegyesen szerepel

– A zöldsávok nem karakteresek

– Utcabútorok hiányoznak

– A hídkorlátok nem esztétikusak

– Több helyen problémát okoz a parkolás, nincs igazán megoldva

• Javaslat

– A burkolat kialakításánál itt a felújítás során elkezdett rendszert kell folytatni, 
terméskő burkolatok használata javasolt

– Indokolt a zöldsávok intenzívebb beültetése, virágágyak kialakítása, utcabútorok 

és információs táblák kihelyezése

– Ahol szükséges párhuzamos parkoló kialakítása

– Alacsony növekedésű gömbjuhar fasor cseréje javasolt akár gyümölcsfára, 

akár valamilyen természetesebb megjelenésű, kisebb növekedésű díszfára
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2. Széchenyi utca a ’48-as emlékműig

• Adottságok

– Az utca kapcsolatot jelent a művelődési ház és a patakparti zóna felé

– Keskeny, aszfalt burkolatú, végigfutó járda és zöldsáv nincs, a hídkorlát rossz minőségű

– A híd után az utca szélesebb, az aszfalt burkolat mentén kétoldali keskeny járda fut

– A járdák burkolata vegyes (beton és kockakő). A homlokzatok előtti zöldsáv az emlékmű 

felé haladva szélesedik

– Egyoldali vegyes fasor,a rézsűk gyepesek, a növényalkalmazás szegényes

• Problémák

– Az utcának ez a szakasza a belváros része, kapcsolatot teremt a közösségi funkciót ellátó 

területek között 

– Ennek ellenére az utca kialakítását nézve alárendelt helyzetű, sem a burkolatok, sem a 

növényalkalmazás nem felel meg a helyhez illő magasabb esztétikai  elvárásoknak

– A művelődési házat kiszolgáló parkolónak helyet kell teremteni, miután az utca túl szűk 

ahhoz, hogy itt biztosítható legyen

– A híd teljes felújításra szorul

– Meg kell vizsgálni a patakpartra lefutó lépcső kialakítását. A kerékpárosok lejutása a 

patakparti zónába nem megoldott

• Javaslat

– Komplex egységben vizsgálva érdemes az utcának ezt a szakaszát kiemelten kezelni, 

anyaghasználatában a belsőbb városrészekhez csatolni

– Érdemes csak célforgalmat megengedni

– A burkolat kialakításánál fontos támpont, a Széchényi utca 1. kocsibejárójának burkolata 

eredeti, 19. századi vulkanikus kockakő burkolat

– Az utca egy szintbe helyezhető lehetne, téglával megjelölve a járdarészt és az említett 

történeti anyaghasználatot folytatva nagykockakővel az útrészt. 

– Keresztszelvényt nézve így ki lehet alakítani egyoldali zöldsávot és fasort
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• Adottságok

– Nagy forgalmat bonyolító út, a révtől a fellegvár felé viszi a látogatókat

– Alsó szakasza jelenleg kétsávos, az út mindkét oldalán párhuzamosan parkoló gépjárművekkel

– A járdák beton térkő burkolatúak, zöldsávok nincsenek. Az egyoldali fasor hiányos

– Az Áprily parktól felfelé egy oldalon kijelölt párhuzamos parkoló, zöldsáv, és egyoldali, aszfalt

burkolatos járda található. Az út mindkét oldalán, a zöldsávban és a járdában is van fasor

– A templom előtt a járda burkolata térkőre vált, itt mindkét oldalon van zöldsáv és fasor, a

parkolósáv megszűnik

• Problémák

– A parkolás rendezése a hiányzó alternatívák és megszokás miatt kényes kérdés

– Az alsó szakaszon a jelenlegi burkolatok nem illeszkednek a Fő utca belvárosi felújításának

hangulatába

– Tisztázni kell a parkolás kérdését, az utcafásítást folytatni kell

– A Zách Klára utca felőli oldalon lévő fasor csonkolt, rossz állapotú

• Javaslat

– Az utca alsó szakasza a műemléki zónához tartozik, kialakítása során a már megépült Fő utca

burkolatához szükséges csatlakozni

– Az alsó szakaszon el kell tekinteni a parkolás lehetőségétől, szűk és balesetveszélyes zóna

– Helyet kell teremteni utcafásításra, a Rév utcában alkalmazott díszkörte fasor folytatása javasolt

– A Mátyás király út a településközponton kívül esik, az utcában található történelmi épületek

indokolttá teszik hogy a temető előtti teresedésig terméskő burkolatot kapjon. A Rév utcához

hasonló kialakítással kockakő alkalmazása javasolt

– A temető előtti teresedést rendezni kell, szép kegyeleti fogadóteret kialakítva

– A járda oldalán lévő csonkolt fasort le kell cserélni
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4. Zách Klára utca

• Adottságok

– Az utca a település belső, lakóépületeket feltáró szűk utcája, ami a Nagy Lajos utat 
köti össze a Fő utcával

– A kialakult adottságok miatt nagyon szűk, az Áprily parktól a 6-os számig vegyes 

forgalmú, nincs járda, sem zöldsáv. Innentől a Fő utcáig kissé kiszélesedik, keskeny 
zöldsáv és egyoldalú járda is megtalálható. Burkolata az első szakaszon aszfalt, a Fő 
utca felé eső részén kockakő, terméskő szegéllyel kialakított aszfalt járdával. 

• Problémák

– Az utca jó hangulatú, kellemes az utcakép, de az aszfalt burkolat nem illeszkedik a 

környezethez. A zöldsávok elhanyagoltak, gyepesek, a növényalkalmazás hiányos

• Javaslat

– Az utca kialakítása során az első szakaszon elindult kezdeményezést lenne szükséges 
folytatni (az utca kockakő burkolata helyi védelmet élvez). Keskeny keresztszelvénye 
miatt vegyes forgalmú, kockakővel egybeburkolt felületként képzelhető el, ahol az 

alsóbb, szélesebb részen a kerítések előtt lehetőség van a keskeny zöldsáv 
megtartására

– Növényalkalmazás tekintetében a helyhez illő és történeti hangulatú virágos 
évelőágyak kialakítása javasolt
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• Adottságok

– Nagyon jó adottságú terület, kapcsolatot jelent a település és táj között, zöldfolyosó a 
Duna felé

– Jelenleg alulhasznált terület, ami a kiépítettség hiányával magyarázható. Egyes 
szakaszokon közelíthető meg, jelenleg nincs mód végigsétálni a patak mentén. 

– A patakpart a legtöbb helyen kövezett, az épületek felé néhol támfalas megerősítéssel

• Problémák

– A patakparti területekhez hasonlóan minimális infrastruktúra kialakításával lehet élővé és 

használhatóvá tenni

– A kialakításnál problémát jelent a változó keresztmetszet, így a rendelkezésre álló hely. 
Nem mindenhol van lehetőség a meder mellett sétány kialakítására

– A terület birtokba vétele miatt meg kell vizsgálni a tulajdonviszonyokat. Az 
önkormányzatnak várhatóan területeket kell vásárolnia és gondoskodni kell a 
közműfejlesztésről is. Ennek előkészítéséhez érdemes egy megvalósíthatósági tanulmány 

készítése, mely kijelölné az igénybevételre szánt területeket

– A hidak rossz állapotúak, a korlátok minősége kifogásolható

• Javaslat

– Meg kell teremteni egy sétaút lehetőségét, ami kellemes, zöld környezetben jelent 
gyalogos kapcsolatot a településen belüli rekreációs zóna és a Duna part között

– A szűk helyet figyelembe véve vegyes megoldás képzelhető el, ami kombinálja a 
parton kialakított sétautat a támfalra konzolosan, fából épített függesztett utakkal

– A növényalkalmazást a vízparti hangulathoz illeszkedve kell kialakítani

Fásszárúak terén a tájkaraktert hordozó régi gyümölcsfajták jelenhetnek meg (dió, 
gesztenye, házi berkenye, alma, körte). 

– A kiszélesedő területeken pihenőhelyek, utcabútorok elhelyezése szükséges
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Településképpel összefüggő távlati 

fejlesztési területek
1. A rendezvénytér és az információs központ közti, a Dunával 

és országúttal határos terület

A terület mindig gyümölcsöskertként működött. Érdemes a 

nyaralókhoz tartozó és kisajátított kertrészeket visszacsatolni. Az 

információs központtól egy gyalogúton lehetne végigsétálni a 

rendezvénytérig. A régi gyümölcsfákat hozhatnánk vissza, 

megalapozva a város közösségi gyümölcsöskertjét. 

2. Duna part

A Duna part szép fövenyeiből már csak kevés elérhető. Itt a 

vízi világ megfigyelésének tanösvényét lehetne kialakítani. Az 

élőhely mellett egy sportközpont adhatna helyet a vízi sportoknak.

3. Kálvária

A kálvária rendbetételénél a keresztút természetbe helyezését 

és érzetét kell megteremteni. A stációk mellé egy–egy, a 

településen történetileg közkedvelt évelőt is ki lehetne ültetni.

4. Zách Klára és temető közti lakóterület

Ez a terület nagyon hangulatos, hegylábi zeg-zugos pincés

házakkal. Itt a burkolatok „történelmesítésével”, 

a hely karakterét hangsúlyozó növények 

telepítésével (szőlő, gránátalma, rózsák)

még festőibbé lehetne alakítani az utcaképet. 



Duna-parti Tanösvény


