« A tökéletes Szépség az Arányosságban, Egyensúlyban és a harmóniában található meg »
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------„A mi virágos Balatonunk”

Megrendelő neve: Alsóörsi Közös Önkormányzat
Megrendelő címe: Alsóörs, Endrődi Sándor utca 49.
Tisztelt Testületi Tagok! Tisztelt Lakók!
Mindig örül a szívem, ha újabb zöld felületeket van lehetőség
kialakítani!
Erre a célra most sikerült egy olyan önkormányzati kezelésben lévő
területet találni, ami nagy terjedelmével és szemelőtti
elhelyezkedésével, ezidáig inkább ürességet és rendezetlenséget
sugárzott! Erős gyökérzetű gyep és sás borítja, egyetlen fa kivágását
sem érinti! Kizárólag néhány tábla áthelyezésére van szükség, ami
könnyen megoldható! Ez a helyszíni bejárás során megállapításra
jutott!
A terület falunkból Paloznak irányába közlekedve, a vasútvonal mellett
és a 71-es útvonal között fekszik. Bejárati úttal, a Pelso kemping felé.
A terület igen alacsony talajszinttel bír, kissé számítva a magasabb
talajvízre, de annak meglétére kizárólag a jelen növényzet utal.
A látvány, melyet a terv megvalósulásával szeretnék elérni, ideális
rálátást ad mind az autós forgalom utasai, mind a vonaton utazók
számára! A kialakításra kerülő park, gyalogosan is megközelíthető,
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hiszen a kerékpárút is a vasút túloldalán vezet. Gyalogút, pihenő padok
kihelyezésére is adott a hely, bár kizárólag rövid idejű megpihenésre
ad lehetőséget, a viszonylag közeli forgalom miatt.
Az igen hosszú, de annál keskenyebb terület, nagyon gyorsan
megmutatta a magában rejlő lehetőséget, amit egy izgalmas
növénybeültetéssel kívántunk elérni a kezdeti gondolat során!
Rákeresve a mi csodálatos tavunk méreteire, döbbenve tapasztaltam,
hogy pontosan illeszkedik az adott helyszín méretarányaihoz!

A mi virágos Balatonunk, éppen itt valósulhat meg!

Gondos talajmunkát követően, a Balaton méretarányos mását
tervezem beültetni levendulával! Színében a víz kékjét tükrözheti, a
növény honosságában pedig itthon van! A levendula ugyan
szárasságtűrő növény, ezért jó vízlevezetésű talajt szeret, de a
talajmunkák során ez könnyen kivitelezhető!
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A Balaton másának partszakaszát” évelő sással ültetném be vagy
árvalányhajjal! Mindkét növény, tökéletesen jeleníti meg a tavat
övező nádas jelenlétét, mégis alacsony jellegével, átláthatóságot
biztosít a levendulára!
E két növénysáv (sás-levendula) között, egy méteres kavicsozott
gyalogutat alakítanék ki, mely látványban és funkciójában is
elválasztja azokat egymástól. Használati lehetőségét tekintve pedig
elmondhatjuk: „Körbe gyalogoltam a Balatont”!

A Tihanyi félsziget, mivel benyúlik a növényültetésbe, tihanyi apró
vagy pattintott kővel borítanám be. Ezzel is megőrizve annak
jellegzetes vulkanikus emlékét és a park későbbi gondozottságát is
nagyban megkönnyíti!
Alsóörs mint település, egy fa ültetésével válna kijelölté: „Ön itt
tartózkodik”! Másrészről a nyári látogatáskor, mindig csodálatos
érzés árnyékba húzódni! A fa fajtája lehet szomorúfűz vagy nyárfa.
Az autós forgalom látási viszonyait nem befolyásolja!
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A terület ekként való hasznosulása, további lehetőségeket hordoz
magába. Néhány pihenő pad elhelyezésére számtalan lehetőség
kínálkozik, illetve régi szőlőprés, némi tőkés szőlő telepítésével,
szintén a vidék gazdagságát jelenítheti meg!
Tudomásom van olyan csoportszervezésről, akik évente körbe
gyalogolják a Balatont, minden bizonnyal fontos állomásuknak
tekintenék a jövőben, az „5 perces sétával” megpecsételve
mozgalmukat!
Elképzelhetőnek tartom, hogy a part menti települések
képviseletének összefogásában, akár további településtáblák
(maximum 40cm magasságban, vöröskőből vagy fából) kihelyezhetők,
amik földrajzi szempontból is nem csak látványos, de oktató jelleggel
is bírnak.
Kérem és köszönettel sikeres döntést kívánok a Tisztelt Testületi
Tagoknak!
Hoffman ANDI

HOFFMAN ANDREA
Térhangoló
Bemutató terem és műhely: Alsóörs, Ady Endre utca 18. / 0630 931 2351 /
ha.terhangolo@gmail.com

