Amikor házakat tervezünk, konkrét használatra alakítjuk ki a helyiségeket, és ez nemcsak a funkcionális kapcsolatokra érvényes, hanem a szobák berendezésére is. A nagy bútorokat ezért már az engedélyezési tervekbe berajzoljuk. Mint a legtöbb építész,
először az általam vagy a férjem, Zsigmond László által tervezett családi házak lépcsőkorlátjait, padlóburkolatait, fürdőszobaburkolatait, az előszoba, konyha, majd a nappali bútorozását terveztem meg. (Mindig érdekelt a helyiségek belső kialakítása,
a színek hangulatteremtő ereje, a részletek megoldása.) A megrendelőkkel beszélgetve tapasztaltam, hogy az általuk kiválasztott
bútorok elhelyezésével még nem jön létre az a hangulat, az a látvány, az az otthonosságérzet, amit szeretnének. Így először néhány
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kiegészítő bútort terveztem, és együtt választottuk ki a lámpákat, függönyöket, szőnyegeket. De mert a tervek megvalósítása művezetés nélkül csak megközelítően sikerül, asztalosokkal, lakatosokkal és burkolókkal egyeztettem és dolgoztam együtt. Sokat
mondhatni, „elkényeztetett” helyzetben volt,
hiszen tagja a közösségnek, így a városban
alkotó képzőművészekkel is jó baráti viszonyban áll. Ennek következtében a képzőművészeti alkotások tervei generáltervezői
irányításom mellett, a közös gondolkodás
eredményként, folyamatos beszélgetéseket,
olykor vitákat követően már a beruházás
megkezdése előtt elkészültek. Az amúgy is
igen feszített kivitelezés egy éve alatt a szobrász, a keramikus, az üvegművész, az orgonaépítő, a belsőépítész és az építész igazán
társművészekként tudtak közösen alkotni.
A bejárati homlokzaton a Szentlélek szimbolikáját ábrázoló kerámiadíszítések elkészítésére Kun Éva keramikusművészt kértem fel. A templomtéri kupolát tartó egész
alakos apostolszobrokat Konkoly György
kőszobrász-restaurátor tervezte meg 1 : 5
méretarányú gipszmintákban, majd a szobrok nagyításában és kiöntésében felesége, Veres Enéh Erzsébet mellett segítségül
hívta Böjte Horváth István, Ilés M. Rudolf,
Módy Péter és Schütz Zoltán, szintén helyben élő szobrászokat. A szentély közepén a
mennybemenetelt ábrázoló feltámadt Krisztus-szobrot láthatjuk, melyet Böjte Horváth
István faragott tömbösített hársfából.
A templomtérben az apostolok íve mögé kissé hátralépve egy-egy szoborfülkében jelennek meg Módy Péter kőszobrász-restaurátor
és Kun Éva keramikusművész közös alkotásai: balra Keresztelő Szent János bronzból
öntött, jobbra pedig Szűz Mária ruskicai
márványból faragott szobra. A templomtér oldalsó, nonfiguratív díszüveg ablakai
az Élet vizének forrását jelenítik meg. Ezen
díszüveg ablakok, csakúgy, mint a felülvilágítók, a kápolna és a torony díszüvegei Gál
Lehel festőművész tervei alapján készültek. A szentségi kápolna sgraffito alkotásai
a Solton élő Agárdi Kovács Attila munkái.
A templomtéri padok és a szentélytér fa
berendezési tárgyai, a szentségi kápolna,
valamint a sekrestye teljes berendezése
Zsigmond Ágnes tervei alapján készültek.
A karzaton 32 regiszteres, kétmanuálos, egy
pedálsoros orgona áll, melyet Békés Balázs
vezetésével készítettek. A toronyban három
harang lakik, melyek Gombos Miklós és fia,
Gombos Ferenc őrszentmiklósi harangöntő
műhelyében készültek.
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tanultunk egymástól. Sokszor dolgozom együtt férjemmel különböző munkákon, építész munkatársként és belső tervezőként is,
pl.: bölcsőde, óvoda, iskola, városháza, sportcsarnok, fürdő, művelődési ház, egészségház. Ezek az épületek nagyrészt Veresegyházon
és Rácalmáson állnak, ahol László 1994 és 1997 óta tanácsadó főépítész.
Minden épület akkor lesz teljesen kész, ha a belső kialakítása és a környezete is igényesen elkészül. Veresegyházon Pásztor
Béla polgármester úr és a város képviselő-testülete, Rácalmáson Schrick István polgármester úr és a város képviselő-testülete
fontosnak tartja ezt a gondolatot, és támogatja megvalósítását.
A ház belseje a lélek megjelenési tere. Ugyanúgy hozzátartozik az épülethez, mint a város szellemiségéhez. A jó belső egységben van
az épület külsejével. Intenzíven hat a benne élőkre, ezért fontos, hogy harmonikus legyen, emberi értékeket képviseljen.
A belső tervezési feladat sok egyeztetéssel jár. Az igényfelmérés után a berendezési terv alapján a megrendelőkkel és az ott dolgozókkal „belakjuk” a helyiségeket. Majd a színeket, anyagokat, formákat kell megtalálni, kiválasztani úgy, hogy azok az építész
terveihez illeszkedjenek, azokat egészítsék ki, és a megrendelő magáénak érezze őket. Szerencsés, ha az épület kiviteli és burkolási, bútorozási tervei csaknem egy időben készülnek. Ez esetben lehetőségem van az elektromos és gépészeti berendezések
bútorokhoz igazítására, a világítás, az ajtók vagy a válaszfalak hasonló célú, kisebb mozgatására. Az építkezés során fontos
időben ellenőrizni ezek kivitelezését is.

ZSIGMOND
ÁGNES
– Belsőépítészeti munkák
Szöveg, belsőépítészet:
Zsigmond Ágnes
Fotók: Dénes György és Zsigmond Ágnes

ÁGNES ZSIGMOND
WORKS OF INTERIOR DESIGN
The interior of a home is a space for the soul to manifest itself. Interior spaces are part of the
larger entity of the building, but contribute to the atmosphere of the city as well. It is desirable to
achieve harmony between the interior and the exterior of a building. Harmony and the representation
of human values are of utmost importance, says architect and interior designer Ágnes Zsigmond,
who is involved in a large number of joint projects with her husband, László Zsigmond. Together,
they design nurseries, kindergartens, schools, town halls, sports halls, spa, community centres and
health centres, but she has decorated luxurious railroad wagon interiors and churches as well.
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Veresegyház, 2016 | Építészet: Nagy László | Belsőépítészet, szöveg: Zsigmond Ágnes
ségük, hanem a szent-ségük a lényeges.
Elképzeltem Keresztelő Szent Jánost, aki
vízzel keresztel, aki a térben a fal mellett
bal oldalon áll, kemény bronzszobor, de
színes kerámiakörnyezetből lép elő. Vele
szemben, a jobb oldali falon Szűz Mária
fehér márvány alakja áll, színes kerámiaköpennyel. Köztük pedig a szentélyben
függ a feltámadt Megváltó hársfa szobra.
Tudtam, hogy az üvegablakok színesek és
nonfiguratívak lesznek. A fakupolás, szeretettel teli befogadást sugalló templomtérbe
padokat kellett kitalálnom és elhelyeznem
úgy, hogy megőrizzem ezt az alkotótársaim
által létrehozott atmoszférát.

A templom tervezésének, kivitelezésének
történetét Nagy László építész ismerteti,
így most a saját munkámról írok. Elöljáróban annyit, hogy László a társművészekkel
folyamatosan egyeztetett, együtt gondolkodott, és szorgalmazta, hogy munka közben is látogassák egymást. Én is majdnem
minden műhelyben jártam.
A tervező 2015 februárjában összehívta
a parókiára a művészeket, az egyház képviselőit és engem, hogy megismerkedjünk,
és egy közös munka során alakuljon ki
a templombelső. Ekkor még mindenki
a feladatának megfogalmazásánál tartott,
lelkesült, jó hangulatban.
A templom közben már épült. Szorgalmasan jártam nézni, mérni, kerestem a praktikumokon túl az épület lelkét. El kellett
képzelnem a találkozón még csak formálódó gondolatok alapján a tizenkét, kör
alakú tartópillért, előttük magas, fehér kőszobrokkal, a tizenkét apostollal, tizenkét
középkori szenttel, aki ott áll és őrködik.
Nincs szembogaruk, mert nem az ember-
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A kör alaprajz miatt adódott, hogy íves
padsorokat alakítsunk ki, és a sorok
közti távolságot minimálisra, még éppen
megfelelőre válasszam. És hogy az ívek
fussanak, a háttámlákat tömörnek, a padokat formájukban visszafogottnak, mégis dinamikusnak gondoltam. Fehérített
bükk- vagy tölgypadokat szerettem volna
türkizszínű üléskárpittal, hiszen ebben a
térben nem volt szabad sötét tömeget kialakítani, de egy tiszta színre szükség volt.
Végül fehérített zempléni tölgyből készült
el a tizenkét különböző sugarú padsor.
A gyártása nem volt egyszerű, de kiválóan

sikerült. A belső út melletti padlábakon
a tűz és a galamb, a Szentlélek jelképeinek
vésett rajza jelenik meg.
A szentélyfal burkolatának csúcsíves formája megismétli a nagy kupolabordák könyökkialakítását, és a szellemiségéhez is
illő. Középen, kiemelten, ahol a szertartást végző pap és segítői ülnek, a három
nagy csúcsíves falburkolat egy elemmé
fonódik össze. Kétoldalt pedig háromhárom paddal egybeépített, alacsonyabb
falburkolat készül a ministránsok számára. Az emelvényen három papi szék áll.
Ugyanazokat az anyagokat használtam,
mint a padoknál, hogy az egység érzése
átélhető legyen.
A szentségi kápolna a mindennapok
temploma. Ezért a bútorok megformálása
nagyon hasonlít a csarnoktérben levőkére. A lényeges különbség a szentségtartó
szekrény, amely a szentély tengelyében,
egy konzolos asztalon áll. A szekrény
oldalai „aranyozottak”, és ez az aranyszín
megjelenik a sgraffitók szentjeinek glóriáján és a lélekmadarakon, finom összhangot teremtve. Az oltárasztal, a felolvasóállvány és a kredencia is a terveim
alapján készült, nagyon jó minőségben.

Fontosnak tartottam, hogy a kiegészítő
bútorokat, a hirdetőtáblákat, perselyeket,
a gyertyatartókat is megtervezzem, és ezek
is fehérített tölgyből legyenek. A gyertyatartó lába egyenlő szárú keresztből indul
ki, felfelé egyre csökken a keresztmetszete, a tetején, sárgaréz tányéron áll majd az
égő fehér gyertya. Annak az asztalkának
a lába is ugyanilyen, amelyre a megszentelésre váró kenyér, vagy a menyasszony és
vőlegény karikagyűrűje kerül. A sekrestye
bútorozását Molnár Zsolt plébános úr elképzelései alapján alakítottuk ki, fehérített
tölgyajtókkal, tölgy laminált lap korpusszal.
Az urnatemető tervei jelenleg három helyiségbe készültek el: az árkádfolyosóra,
a kupolás urnatérbe és a hetedik terembe.
Mindhárom helyen „öblöket” alakítottam
ki, melyek lehetőséget teremtenek a hozzátartozóknak a nyugodt és méltó búcsúzásra, emlékezésre. A látszótéglából falazott urnafülkék kellő távolságba kerülnek
egymástól. A váci homokkő zárólapokon
azonos anyagú és méretű feliratok lesznek,
a díszcsavarok alkalmasak a kis koszorú
rögzítésére is. Az öblök helyiségenként más
formájú határolófalai aljára és elé virágtartó kő- és kerámiakaspókat terveztem.
Az urnatemető külső bejárata mellé, a falfülke közepére egy fakeresztet helyezünk
el, elé virágtartókat. Két oldalára íves,
lépcsős kialakítású mécsestartó kőfal
készül, ahová bárki elhelyezheti a mécseseit, gyertyáit halottai emlékére. Az urnatemető építése még nem kezdődött el.
A közösségi terek bútorozása is később valósul meg. A földszinti közlekedők világítását úgy alakítottuk ki, hogy alkalmas legyen
kisebb kiállítások befogadására is.
Sok ember sok munkája van ebben a templomban, a legfontosabb benne mégis az
a megtalált szellemiség, amihez tudatosan
vagy nem tudatosan kapcsolódtunk, és
meg tudtuk valósítani, hogy harmonikus
belső szülessen.

Bútortervek, urnafaltervek:
Zsigmond Ágnes építész,
Castrum4 Építésziroda Kft.
Munkatárs: Madár Ivett építész
Generáltervező:
Nagy László építész,
Veresterv Kft.

Bútorok kivitelezői:
Padok: Majoros Bertalan,
Majoros és Társa Kft., Abádszalók
A falburkolat, szentély fabútorai:
Békési Imre, Classic Design Kft.,
Veresegyház és Zágoni Balázs,
Vemfa Design Kft., Veszprém
Sekrestyebútorok: Fafel Kft.
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D A NUB E E X P R E S S Z

Rácalmás | Fotó: Dénes György

D e l u x h á l ó k o c s i | F o t ó : Zsigmond Á g n e s

A Széchenyi téren álló régi Polgármesteri
Hivatalt az önkormányzat kinőtte, ebben
a funkcióban megtartani és bővíteni nem
volt érdemes. A településközpont-pályázaton nyert támogatás lehetővé tette az új
Városháza létrehozását.
A Szigetfő utcában található Meszlényi−
Exler-kúria és a szomszédos leromlott épület
felújításával, átalakításával és bővítésével
Zsigmond László tervezte meg az új hivatalt
(OÉ 2014/1). Elegáns, de mégis barátságos
légkört szerettem volna kialakítani a belsőépítészettel, hiszen a ház maga is méltóságteljes hangulatot áraszt a városhoz
és vezetőihez illő formában. A régi kúriák
felújításával és hasznosításával a megőrzött
múltra épül a jelen.
A közlekedők padlóburkolatának süttői
travertin mészkövet választottunk. A folyosók falburkolata nemcsak megvédi a falakat,
hanem összefogja, összekapcsolja a tereket.
A mennyezeti bordák alá egy-egy kőből
megformált díszelemet helyeztem. Ezek
közé semleges mezők kerültek: két kőszegély közé fehérített bükkfurnér betét.
A helyiségfeliratokat kőpajzsok hordozzák.
A falikarok meleg sárga fénye felderíti a teret, az ajtók és a székek sötétbarna színe
ellenpontozza azt.
Az irodák padlója sávos tölgypadló, a polcok, a szekrények, az asztalok „sötétszilva” színű laminált bútorlapból készültek.

A Danube expressz hotelvonat Bécsből
vagy Budapestről indul különböző célállomások felé. Négy vagon, 4 X 5 kétszemélyes hálófülkével, egy étkező- és egy szalonkocsival. A fülkék a kis alapterületük
ellenére is kényelmesek és praktikusak.
Berendezésük: két, karosszékké alakítható,
ágyneműtartós ágy, egy mobil karszék, az
ablak előtt radiátorburkolat, amely asztal
is egyben, egy szekrény, valamint egy polc
és egy nagy csomagtartó az ágyak felett.
Minden fülke saját zuhanyzóval, mosdóval
és WC-vel rendelkezik, az ajtón egy nagy
tükör függ. Az álmennyezetbe légkondicionáló, szabályozható világítás, füstérzékelő
van beépítve. Egy általános nap programja a következő: a vendégeket reggel finom
enni- és innivaló várja az étkezőkocsiban.
Majd befut a szerelvény egy város központi-pályaudvarára, ahol idegenvezető várja
a csoportot, és végigvezetve a turistákat
a városon, bemutatja a helyi nevezetességeket. Ebédet egy étteremben szolgálnak
fel, és folytatódik a program. A vacsorát
már ismét az étkezőkocsiban tálalják,
a konyhában a mesterszakács készíti.
Később a bárkocsiban élő zene mellett táncolni, beszélgetni lehet. Közben finoman
ringatózva fut tovább a vonat. Az ágyvetést és az ágyazást a személyzet oldja meg
az étkezési idők alatt. Mivel férjemmel
meghívást kaptunk az első Lengyelországba történő utazásra, tapasztaltuk, hogy
a hotelvonat remekül működik.
A történet pedig így kezdődött:
Egy angol megrendelő számára alakíttatta át a vagonokat a MÁV Nosztalgia
Kft. A lakóegységek működését már ki-

Országépítő 2016|02

Belsőépítészeti tervezés:
Zsigmond Ágnes építész,
Kvadrum Építész Kft.
Belső kivitelező:
Garzon Bútor Kereskedelmi Kft.
Generáltervező:
Zsigmond László építész,
Kvadrum Építész Kft.

Az irodák bútorozását az ott dolgozókkal
együtt találtuk ki, így mindenki a munkáját
optimálisan kiszolgáló berendezést kapott.
A polgármesteri iroda bútorai ugyanabból
az anyagból készültek, csak alacsonyabbak, a polcok üvegajtósak, és fapárkány
zárja le őket. A berendezéshez tartozik még
az íróasztal a vezetői székkel, egy tárgyalóasztal és fotelek. Egy nyolcszögű kisbútorban helyeztük el üvegtető alatt a városkulcsot és a városcím-adományozó levelet.

A tanácskozóterem a legdíszesebb.
Az oldalfalak a folyosóihoz hasonló formájú fa fal- és radiátorburkolatot kaptak.
Az egyik rövid oldalon a címer alá pirosfehér-zöld drapéria került, ez előtt ülnek
a városvezetők a testületi üléseken, és
itt áll az anyakönyvvezető házasságkötéskor. A bejárati ajtók közötti kőlapokra
a díszpolgárok neveit vésték, mellettük
a város és a testvérváros címerei sorakoznak. A szekrényajtók fakeretesek.
Az asztalok u alakban vannak elrendezve,
mellettük favázas, kárpitozott székek állnak. A helyiségek szép fényáteresztő és
sötétítőfüggönyeit Rácalmáson varrták.
Az épület belső világát impozáns növények teszik otthonossá.
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Zsigmond Ágnes építész,
2007–2008
Megbízó:
Szendrey András ügyvezető
igazgató, MÁV Nosztalgia Kft.

találták, a belsőépítészeti tervezéshez
hívtak meg engem. Nem kaptam határozott instrukciókat a belső kialakítás formavilágához, így a fellelhető könyveket,
képeket nézegettem, majd végigvezettek
a Magyarországra érkező hotelvonatokon, és az Orient expresszen. Megfogalmazódott bennem a gondolat, hogy
nagyon szépek ezek a kocsik, de nekem
most valami mást kell kitalálnom: egy
otthonos szobát, meleg színekkel, fafe-

lületekkel, sok íves formával, szállodai
kárpitokkal, szőnyegpadlóval, lámpákkal, valamint a folyosót is ugyanilyen
hangulatúvá kell tenni.
Az első vázlatterv bemutatásakor nagyon meglepődtek. Aztán több egyeztetés után mindannyian azt éreztük,
vállalható tervek születtek. Ezután
belemerültem a részletekbe, hiszen a
vonaton minden speciális megoldású.
A reggeli 6 órás vonattal jártunk le
Szombathelyre művezetni, közben volt
idő a szaktervezőkkel egyeztetni. A kocsi átépítésekor a vázszerkezetig visszabontanak mindent, hihetetlen érdekes
volt látni, mi van a felszín alatt.
Az ünnepélyes átadón kaptuk a meghívást
az első útra. Azóta egy bárvagon belső
kialakításának terveit is elkészítettem,
amelyben egy konyha, egy bár és a fogyasztótér van. Sajnos a MÁV Nosztalgia
Kft. teljes átszervezése miatt a kivitelezést
nem sikerült végig művezetnem. Júliusban
megbíztak a Deluxe II. hálókocsi belsőépítészeti dizájn tervezésével.

Fabriczius Általános Iskola, Veresegyház 
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GONDOL ATOK BÖLC SŐDÉRŐL ,
ÓVODÁRÓL , ISKOL ÁRÓL
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 Fabríczius Általános Iskola, Veresegyház
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 Fabriczius Általános Iskola, Veresegyház. Fotó: Dénes György

a többi bútort az egyedi igényekhez igazodva
tervezzük meg. Szívesen használom a bükköt lekerekített élekkel, íves formákkal,
mert tartós keményfa, és natúr színével
a fa anyaga érzékelhető marad. Az ára miatt azonban a szekrények egy része bükk
laminált lapból készül.
A folyosókon annyi hirdetőtáblát helyezünk el, hogy minden gyerek rajza kikerülhessen. Ezen kívül vannak még a szülőknek
üzenő falitáblák, és megérkezéskor köszöntő falitáblák. Az épületről csak a helyszínen
járva kaphatunk egységes benyomást.

Veresegyház, Csonkás,
nyolcfoglalkoztatós óvoda, 2009
Generáltervező:
Zsigmond László, építész
Veresegyház, Fabríczius Általános
Iskola bővítése
1. ütem: 2009, 2. ütem: 2014
Generáltervező:
Zsigmond László, építész
Munkatárs: Madár Ivett, építész
Bútorok kivitelezése:
Alex Fémbútor Kft.

Rácalmás, bölcsődeés óvodabővítés
1. ütem: 2013,
2. ütem: 2014,
3. ütem: 2015
Generáltervező:
Zsigmond László, építész
Munkatárs: Madár Ivett, építész
Bútorok kivitelezése: HOR Zrt.

 Ta n t e r e m , F a b r í c z i u s Á l t a l á n o s I s k o l a .
Fotó: Dénes György

A szülők dolgoznak, a kicsik bölcsődébe,
óvodába, iskolába járnak. A gyermekintézményekben a legfontosabb a pedagógusok
gyermekek felé forduló szeretete, figyelme
és tudása, de minden szülő szívesebben
hagyja ott a csemetéjét egy barátságosan
kialakított és berendezett épületben. Egy
jól kitalált, szépen megépített játszóudvar
és kert ugyanilyen fontos.
Az egészen kicsiknek és az anyukáknak
sokáig bánatot okoz a reggeli elválás.
Rácalmáson a bölcsőde előterében a falburkolatba, a gyermekek szemmagasságába tíz kisállat kerámiaképe került
becsalogatónak. Az öltözőben a gyermekszekrények fölé egy Anya és gyermeke
kerámiaképet, Kun Éva keramikusművész
alkotását helyeztük el. Ezeket egy kisgyerek is észreveszi, emlékezik rájuk, ismerősként találkozik velük nap mint nap.

Országépítő 2016|02

A közlekedőkben szívesen használok
meleg, földszínű kerámiaburkolatokat,
amelyeket sokféleképpen lehet lerakni:
semlegesen, játékosan, jelekkel tarkítva.
Mellettük hangsúlyossá válik egy-egy
élénkebb színű bútor, falikép, nyílászáró.
A sok színtelített, tarkabarka burkolat,
bútor sokkoló hatású. A csoportszobákba, a foglalkoztatókba a tarkaságot a
gyerekek hozzák.

Svájcban építész tanulmányúton jártunk,
meglátogattunk több óvodát, iskolát.
Az építész-tervező okos gondolatai mindenütt megvalósultak, jó házak épültek, de belsőépítészetileg hihetetlen puritánok. Az ész
és a szív összhangja nincsen meg bennük.
Merre tartunk? Magyarországon még sok
míves kialakítású óvodabelső valósul meg,
ugyanakkor sok már lélektelenül merev. Ez
a megbízók és a tervezők közös felelőssége.

Padló- és falburkolatként az óvodákba
és a bölcsődékbe olyan természetes
anyagokból készült linóleumot választottunk, amelynek teljes színsorai voltak
a pasztellszínekből. Így nem volt nehéz
harmonikus színpárokat találni. A linóleum
gondozást igénylő anyag.

Gyermekintézményekben gyakran alkalmazok padlóburkolatból kialakított formákat, mintákat, jeleket. Ezek jelentése
többrétegű. A Fabriczius iskolában például a földszinti zsibongó padlóburkolatába
sötét és világos lapokból egy körben elhelyezkedő, négyszirmú virágot terveztem.
Az alsó szinten a virág és a keret sötét,
a háttér világos színű. Egy emelettel fel-

Nagyon jó minőségű és szép gyermekasztalokat, székeket, ágyakat lehet kapni,
 Aula padlódísz, földszint. Fotó: Dénes György


Óvoda és bölcsőde,
tornaterem, Rácalmás.
Fotó: Dénes György
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Budafapusztai Arborétum, fogadóépület | Várnai Bence
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 Óvodai foglalkoztató, Rácalmás.
Fotó: Dénes György
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A Zalaerdő Zrt. azzal a megtisztelő feladattal bízta meg a Kós Károly Egyesülés
aktív vándor tagjait, hogy ötletpályázat keretében készítsenek tervet a Budafapusztai
Arborétum bejárati épületére. A megbízó részletes pályázati kiírást készített
számunkra az építménnyel kapcsolatos
igényeiről. A tervezési feladat átlátható
léptéke vonzó szempont volt, mindamellett díjazással és a nyertes ötletpályázat
megvalósításával is kecsegtettek minket.
A kiírás szerint 30 fős kirándulócsoportok
befogadására alkalmas fogadóépületet
kellett tervezni, mosdóblokkal, büfével
és recepcióval. Az épület környezetében
egy gépjárművek és busz parkolására alkalmas területet is ki kellett jelölni, valamint
javaslatot kellett tenni egy információs
tábla kialakítására.
A tervezési terület lejtős domboldalon található, innen lehetett leereszkedni az arborétumba egy patak medréhez, majd egy
tó partjához. A helyszíni bejárás alkalmával
született meg bennem egy olyan központi
melegedőtér ötlete, ahová jó visszatérni a
fogvacogtató séták után. A fogadóépület
másik szerepe azonban abban áll, hogy a
parkolóból érkező turistákat át kell hogy
vezesse az arborétum bejáratáig. Eszenyi
Ákos mesteremmel konzultálva készítettem
el pályaművemet. Egy olyan épületet szerettem volna, ami távolabbról is látszik, és
nem tűnik el a fák és a lejtési viszonyok között. Az épület bejárati nyeregtető gerincmagasságát, illetve a kör alakú közösségi
tér gúla alakú tetőformáját ezért megemeltem. A tér közepén egy kandallót helyeztem el, karakteres pillérletámaszkodással,
ami egyben a kémény szerepét is betölti.
Nyolc pályamű érkezett be, a leadást követő negyedik napon kihirdették az eredményeket: a 3. helyezést Faragó Melinda, a
2.-at Radev Gergő, végül az 1. helyezést én
5.
értem el. A bizottság nagyon elégedett
volt
valamennyi pályaművel. Mint mondták,
ennyi, és ilyen sok jó minőségű, kézzel és
géppel rajzolt munkára ők se számítottak,
a maga nemében mindegyik egyedi ötletet
és értéket hordoz. Folytatásként a kiíró ígérete valóra vált, hiszen megrendelték tőlem
az építmény generálkiviteli terveit, melyek
készítése jelenleg is folyamatban van.
8,06

jebb pont fordítva van: a virág és a keret
világos, a háttér a sötét. Egy egyszerű
összefüggést ismerhetnek föl a gyerekek:
a sötét és a világos, a forma és a háttér
kiegészíti egymást, kerek egészet hoz létre. A világos virágszirmok szabályosan,
átlósan vannak elrendezve, köztük kialakul egy sötét kereszt, közepén egy világos
négyzettel, és fordítva egy szinttel feljebb.
Tehát a kört nyolc átló osztja, mert a sötét és a világos forma is kereszt alakban
rendezett. A virágszirmok a növekedő és
határaikat próbálgató gyerekek, a körgyűrű a védelem, a keret, amit az iskola
biztosít a számukra. A szirmok közepén
magok vannak − mindenki magot hordoz
magában, mindenkinek saját feladata van.
Az iskolában a tantermekben szintenként
más színpárokat választottam, pl.: vörösbarna és drapp, világos és sötétkék, világos és sötétzöld. A padok egységesen bükk
felületűek, a vázuk sárga színű. Az alagsorban a két tornaszoba sportpadlója élénksárga és narancssárga színű, a kívülről
alig érkező fényt pótolva. A folyosókon
a beépített szekrényeken és a pihenőpadok mögötti falburkolaton megjelenő íves
formák a növekedést idézik meg.
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