
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
(részletek)

A Kós Károly Alapítványt személyesen kereste meg a 
gyergyószentmiklósi Renaissance Alapítvány elnöke 
Czimbalmas Tivadar azzal a kéréssel, hogy nyújtsunk se
gítségei alapítványuk számára egy Gyergyószentmiktóson 
létrehozandó szabadtéri néprajzi múzeum megteremté
séhez.

Szándéka szerint összegyűjti a környék boronafalas 
épiilettípusait, melyeket eredeti helyükön a lebontás és 
így a teljes megsemmisülés fenyeget. Ezeket az épületeket 
megvásárolta, és az egyes alkotóelemek beszámozása és 
összeállítási rajzának elkészítése mellett lebontja, és vé
dettnek tudott helyeken tárolja, majd az erre a célra meg
szerzett helyen felépíti. Az így létrejövő együttest pedig 
működtetni szeretné. Az épületek egy részét ezért lakható, 
használható állapotúra kívánja felépíteni. A házak mellett 
műhelyek, zárolok, gazdasági épületek és az állattartás 
épületei is szerepelnek. A használhatóság másik szüksé
ges feltétele egy központi, közösségi épület létrehozása. 
Ebben a recepció, vendéglő, konyha, előadónak is hasz
nálható társalgó és a-szükséges méretű WC blokk kap 
helyet.

Czimbalmas Tivadar a terület ilyen beépítésére elvi 
engedéllyel rendelkezik.

A helyről:
Gyergyószentmiklóstól keletre, 3-4 km távolságban he
lyezkedik cl a Gyilkos tóhoz vezető, főút és a Békény 
patak mellett, a szabadtéri múzeumnak szánt, terület. Fek
vése szerint a patak potenciális ártere lehet. Ezért az épüle
teket magasított megoldással kell elhelyezni.

Az elhelyezésről:
A országos főút és a Békény patak jobb partja között húzó
dó 200 m hosszú, trapéz alakú terület szolgálhat parkoló
ul. A terület felett húzódó telefonvezeték földkábeles 
kiváltásával lehet számolni. A parkolóból csak gyalogosan 
lehet majd a skanzent megközelíteni. A Békény patak fölé 
fedeles hidal kell terv ezni

Tervezési feladat:
a.) Helyszínrajzi szinten a szabadtéri múzeum elhelye

zése, a parkoló kialakítása, a Békény patak fölé emelendő 
fedeles híd helye.

b.) Beépítési tervi szinten a fedeles híd, a fogadóépü
let, valamint a bemutatandó épületek elhelyezése

c.) Vázlattervi szinten a közösségi épület ter\’e
d.) Távlati kép

Budapest, 1999. július 9.

Sáros László, Salamin Ferenc

Ferenc?. Attila, Márton L, Attila, Fábián Rigó Tamás, Benyó Gcza ésTantos 
Zsófia terve. A leendő skanzen régi és új házak együttes szövete. Mivel a 
regi házak kis számban állnak rendelkezésre, úgy gondoltuk, hogy új 
épületekkel kiegészítve ki tudunk alakítani egy kisebb faluszerkezetet. 
Ennek fontosabb elemei a fogadótér az új fogadóépülettel, főutca a se- 
lyemudvarral, piactér, sikátorok, pataksor, mesterségek utcája és temető 
haranglábbal, A rendelkezésre álló terület egyik sarkába helyeztük a falut, 
hogy lehetőség legyen további bővítésre. Addig gyümölcsösként, legelő
ként hasznosítható a terület, A beépítésben nem jelöltük, hogy melyik a 
régi és melyik az új épület; az első tervezési fázisban a faluszerkezetre 
koncentráltunk. Javaslatot teszünk újonnan létesülő szállásépületekre, 
és a mesterségek utcájának egyes házaira A vendéglátó, szálló, stb. funk
ciókat szándékosan szórtuk szét a falu szövetében; ezek így szervesebben 
simulnak bele az adott környezetbe.

Bán Zoltán, Erhardt Gábor, Kovács Ágnes, Révai Attila és Salamin Pál -  A 
leendő szabadtéri múzeum főbejárati épülete a gyergyóí házakkal köz
refogott főtérre néz, ahol a piactér mellett kistemplom is helyet kaphatna. 
A közlekedési rendszert az eredeti település úthálózatának mintájára ala
kítjuk ki, ahol a selyemudvar is helyet kap. Ehhez a beépítési szövethez 
kissé elkülönítve kapcsolódnának a más leleüplésekrö! származó, később 
megépítendő épületek csoportjai. Javasoljuk, hogy mezőgazdasági 
melléképületek széles skálája tegy e életszerűbbekké a portékát, A temp
lom közelében egy-két kiemelt épület, például iskola; a patak mentén 
műhelyek tehetnék teljessé a vidék karakterének bemutatását.
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Fábián Rigó Tamás terve. A híd nem közvetlenül a 
főtérre vezet, hanem a múzeumi és éttermi épülethez. 
Azzal szemben, a híd tengelyében helyezkedik el a 
.Selyemudvar. Az úf épületek kő alsó szinttel kiemelve 
készülnek, a második szint boronafalas szerkezetű.
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